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Pinigai ir vakarai
Kai Kanados vyriausybė paskelbė daugiakultūrę politiką ir 

paskyrė stambias sumas etnokultūrinių grupių veiklai, įvairių tau
tybių ansambliai tuoj pat gavo valdžios paramą. Pirmųjų tarpe 
buvo latviai ir estai, ypač pastarieji, kurie gavo net apie $20,000. 
Lietuviai ilgai tylėjo, laikėsi pasyviai, lyg ir nepasitikėdami stai
giai atsiradusia galimybe. Lietuviškoji spauda rašė, informavo, bet 
tautiečiai vis nejudėjo. Tokia laikysena susidomėjo net vyriausy
bės įstaigos. Pvz. Toronte viena pareigūnė buvo atsiųsta į “TŽ” 
redakciją pasiteirauti, ar yra lietuvių organizacijų. Po ilgo laukimo 
pagaliau išjudėjo ir lietuviai. Šiais metais ateina vienas praneši
mas po kito, kad lietuvių kultūrinės grupės savo projektams finan
suoti jau gauna stambias pinigų sumas. Iki šiol didesnę ar mažesnę 
paramą iš Kanados vyriausybės gavo šios grupės: “Atžalynas”, 
“Gintaras” (Toronto), “Aukuras”, “Aidas”, “Gyvataras”, “Baltija”, 
Toronto ir Montrealio skautės, KLB Otavos apylinkės valdyba (vie
tos Lietuvių Savaitei), KLB Winnipego apylinkės valdyba (Kana
dos Lietuvių Dienai) ir kt. Visa kartu sudėjus, susidaro daugiau 
kaip $30.000. Pridėjus seniau gautą Toronto lietuvių studentų 
paramą, susidaro apie $40.000. Tai lėšos, gautos, iš Kanados dau- 
giakultūrių reikalų ministerio dr. St. Haidaszo tvarkomų fondų. 
Galimas dalykas, minėta suma yra didesnė, nes praeityje kaikurie 
lietuvių vienetai gavo paramą, bet niekur neskelbė. Prie to reikia 
pridėti Carling Arts Foundation paramą, kuri taip pat jau pasie
kia ir lietuvius.

★ ★ ★

Tai nuostabiai derlingi metai, kokių Kanados lietuvių isto
rijoj nėra buvę. Valdžios parama ateina kaip tik tuo laiku, kai ji 
pasidarė ypač reikalinga. Gaila tiktai, kad toji parama dar nesie
kia šeštadieninių mokyklų. Yra betgi vilties, kad ateityje ir joms 
bus skiriama parama. Atsiradus lėšų, pagyvėjo kultūrinė lietuvių 
veikla, ypač kultūrinių vertybių skleidimas. Atsidarė keliai į to
limuosius Kanados vakarus, kur ligi šiol galėjo užklysti tiktai re
tas meno vienetas. Kas kita dabar — ten nuvykti gali jau nevie
nas ansamblis. Kiek anksčiau vakaruose lankėsi “Gyvataras” ir 
“Baltija”, o šį pavasarį ir vasarą pasiryžę apsilankyti — teatras 
“Aukuras”, choras “Aidas”, torontiečių ansamblis “Gintaras”, 
londoniečių “Baltija” ir hamiltoniečių “Gyvataras”. Dalis jų da
lyvaus tiktai Kanados Lietuvių Dienoje Winnipege birželio 29 — 
liepos 1, kiti sieks Kalgarį, Edmontoną ir Vankuverį. Toks pa
judėjimas pasidarė įmanomas tiktai Kanados vyriausybės para
mos dėka, nes ansamblio kelionė į vakarus pareikalauja tūkstan
čių dolerių. O kai tie doleriai atėjo, tai ir mūsų meno ansambliai 
pajudėjo. Gerų norų netrūko ir anksčiau, bet visi projektai bai
gėsi ties neprieinamų dolerių slenksčiu. Dėlto padėka pirmoje 
eilėje priklauso Kanados vyriausybei, ypač piinifjtenui dr. St. 
Haidasz, kuris, pasinaudodamas turimąja'galia, paskyrė ir lietu
viams gana stambias sumas. Jis gerai pažįsta lietuvių kultūrinių 
vienetų pajėgumą, tad ir nesigailėjo jiems duosnaus mosto.

★ ★ ★

Pajudėjimas mūsų ansamblių j Kanados vakarus, kur gyve
na labai mieli tautiečiai, bet savo skaičiumi ir pajėgomis silpnes
ni, yra kultūrinio pobūdžio žygis. Galimas dalykas, atvykę sve
čiai ne tik pralinksmins vietinius, bet ir atgaivins tautinėje dva
sioje, įkvėps naujo ryžto stiprinti vietines pajėgas. Ir vakariečiai 
seniau turėjo tautinių grupių šokių grupes bei kitokius meno 
vienetus, bet nevisur išsilaikė, nes buvo daug sunkesnės sąlygos. 
Jei rytiečių ansambliai ir aplamai rytiečių kultūrinė pagalba būtų 
galėję ateiti pagalbon prieš 10 ar 20 metų, rezultatai šiandieną 
būtų kitokie. Apie pagalbos reikalingumą vakariečiams “T. Ži
buriai” nekartą rašė prieš maždaug 10 metų, bet tuomet niekas 
nepajėgė nugalėti milžiniškų nuotolių. Džiugu, kad toji mintis 
realizuojasi dabar, tiktai gaila, kad tai įvyksta gerokai pavėluotai. 
Teisingai sakoma — geriau vėliau, negu niekad. Tai tinka ir šiuo 
atveju. Stebuklų padaryti niekas negali, bet reikia daryti tai, kas 
dar galima. Lietuvių meną turėtų išvysti pirmiausia tautiečiai, 
kurie jo pasiilgę, o taip pat ir kitataučiai, kuriems, ypač tautiniai 
lietuvių šokiai, bus suprantami, spalvingi, patrauklūs ir gyvi. To
kie spektakliai turėtų patraukti ypač tenykštį lietuvių jaunimą, 
atgaivinti bei sustiprinti lietuvišką jo sąmonę, pažadinti dvasinę 
priklausomybę lietuvių tautai. O jei vakaruose po rytiečių spek
taklių gimtų naujos grupės, būtų labai džiuginantis ženklas. Jis 
rodytų, kad kultūrinis žygis paliko ilgalaikius pėdsakus. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

LABIAUSIAI PABRANGO MAISTAS

Pasaulio įvykiai
STAIGI PREZIDENTO G. POMPIDOU MIRTIS VĖŽIU PRANCŪZIJĄ 
paliko be jo oficialiai pasirinkto kandidato į prezidentus. Vos tik 
spėjus palaidoti velionį, pirmasis kandidatu pasiskelbė buvęs 
premjeras J. Chaban-Delmas, prezidento G. Pompidou atleistas iš 
pareigų 1972 m. vasarą už vengimą mokėti pajamų mokesčius. 
Antruoju kandidatu tapo finansų ministeris V. Giscard d’Estaing, 
kurio nepriklausomi respublikininkai yra įjungti į gaullistų koali
cinę vyriausybę. Trečiuoju to paties politinio sparno kandidatu 
pasišovė būti parlamento pirm. E. Faure. Premjeras P. Messmer, 
norėdamas pašalinti gaullistu partijai žalingą susiskaldymą, pa

Ontario ižd. J. White paskel
bė naująjį 1974-75 m. biudžetą, 
kuriame provincinės valdžios pa
jamom numatyta $7.716.000.000, 
i š 1 a i d oms — $8.341.000.000. 
Penktą kartą iš eilės susidaro 
didokas $625.000.000 deficitas, 
liudijantis premjero W. Davis 
vyriausybės nuolaidas infliaci
jai. Spekuliacijai žeme sustab
dyti įvedamas 50% pajamų mo
kestis už gautą pelną, kai žemė 
parduodama be jokio paruoši
mo namams statyti, t.y. be ke
lių ir kanalizacijos bei vanden
tiekio vamzdžių pravedimo. Už
sieniečiams, norintiems įsigyti 
žemės Ontario provincijoje, taip 
pat reikės mokėti 20% nuo jos 
vertės už nuosavybės dokumen
tus. Kasyklų bendrovėms 15% 
pelno mokestis padidinamas iki 
40%. Miestų savivaldybėms ir 
vietinio pobūdžio valdžios įstai
goms porvincijos iždo parama 
padidinama $239.000.000. Jį da
bar padengs jau 48% visų turi
mų išlaidų ir leis sustabdyti 
daug kur numatytą viešojo susi
siekimo paslaugų pabrangimą. 
Provincinis 7% mokestis par
duodamoms prekėms atšaukia
mas mažiau kaip $30 kainuojan
čiai avalynei, įvairiems gami
niams, susijusiems su namo ir 
žmogaus švaros užtikrinimu. To

kių gaminių sąrašas pradeda
mas skalbimo milteliais, vašku 
grindims, įvairiais valymo che
mikalais, tepalu batams ir bai
giamas muilu, pasta dantims. 
Didžiausios dovanos betgi susi
lauks provincijos pensininkai, 
aklieji, darbingumą praradusie
ji ir socialinės gerovės pašalpas 
gaunantieji. Nuo š.m. rugsėjo 1 
d. jiems bus įvestos garantuotos 
savaitinės pajamos: $50 — vie
nam asmeniui, $100 — vyrui ir 
žmonai. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad kiekvienas gaus šią papildo
mą sumą, nes jos dydis priklau
sys nuo turimų pajamų. Bus 
mokamas tik toks papildas, kad 
vieno asmens metinės pajamos 
pakiltų iki $2.600, vyro ir žmo
nos —- iki $5.200. Pensininkai, 
gaunantys Kanados pensiją ir 
neturtingiem skirtą papildą, 
nuo rugsėjo 1 d. kas mėnesį 
gaus: viengungiai — $216.67, vy
ras ir žmona — $433,33. Onta
rio iždas taipgi padengs gydy
tojų prirašytų vaistų išlaidas 
apie 641.000 Ontario gyventojų, 
įskaitant minėtus pensininkus, 
šeimos ir gerovės pašalpų gavė
jus.

Federacinio parlamento narių 
velykines nuotaikas sudrumstė 
Kanados statistikos paskelbti ko
vo mėnesio duomenys, liudijan-

Pražydo pavasaris gausiais žiedais, kuriais džiaugiasi maži ir dideli Nuotr. S. Dabkaus

Rusas rašytojas apie lietuvius
D. Panin, Solienicino draugas, parašė knygą apie savo pergyvenimus

Netekęs sovietinės pilietybės ir 
apsigyvenęs Paryžiuje, Dimitris Pa
ninas, išleisdino knygą “Sologdino 
atsiminimai’’ rusų kalba Frankfurte, 
V. Vokietijoj. Ji yra išversta Į pran
cūzų kalbą ir netrukus bus išspaus
dinta Paryžiuje Flammarion leidyk
los. Savaitraštis “France Catholiųue” 
1974. III. 22 paskelbė minėtos kny
gos ištrauką, kuria čia ir pasinau
dojame. RED.

Biografiniai bruožai
D. Paninas gimė 1911 m. In

žinieriaus mokslus • baigė 1934 
m. Suimtas 1940 m. už anti- 
stalininius išsireiškimus, ku
riuos pranešė saugumiečiams jo 
paties draugas. Dėlto negalėjo 
ginti savo mokslinio darbo aka
deminiam laipsniui gauti. Buvo 
tampomas po įvairius kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklas, ku
riose susitiko ir su rašytoju Sol- 
ženicinu. Pastarasis pavaizdavo 
Paniną “Pirmajame rate” So
logdino vardu. Iš koncentraci
jos stovyklų Paninas buvo pa
leistas 1955 m., nes jam pa
teikti kaltinimai 1940 m. esą 
nebuvo įrodyti. 1972 m. gavo 
leidimą išvykti iš Sov. Sąjun
gos, atsisakant pilietybės. Da
bar gyvena Paryžiuje ir rūpina
si savo veikalų išleidimu. Vie
nas jų, parašytas dar Maskvoje, 
yra “Virpantis pasaulis”, bet 
dar neišleistas. D. Paninas gi
mė ortodoksų šeimoje, perėjo 
visą komunistinį auklėjimą, bet 
juo nesusižavėjo ir tapo kata
liku.

Kovoje su mirtimi
Atsiminimuose D. Paninas 

vaizdžiai aprašo savo ir kitų 

tis pragyvenimo išlaidų padidė
jimą 1%. Lyginant šiemetinį 
kovą su 1973 m. kovu, pragyve
nimas pabrango 10,4%. Kaltė 
tenka 18,6% padidėjusiom mais
to išlaidom, 10,1% —- aprangos 
ir 7,5% — pastogės. Finansų 
ministeris J. Turner bandė tei
sintis, kad kainų kilimo neįma
noma sustabdyti dėl gaminių 
trūkumo pasaulyje, užmiršda
mas, kad Kanadai nėra jokio 
reikalo importuoti maisto gami
nius, kurie per metus spėjo pa
branginti net 18,6%. Priešingai 
— Kanada didelę dalį maisto 
gaminių eksportuoja. Konserva
toriai tuojau pat pareikalavo 
skelbti federacinio parlamento 
rinkimus, kad rinkėjai galėtų 
patvirtinti ar atmesti dabartinę 
premjero P. E. Trudeau libera
lų vyriausybės liniją infliacijos 
klausimu. Konservatorių vadas 
R. Stanfieldas dar sykį pakar^ 
tojo savo reikalavimą įvesti kai
nų ir atlyginimų kontrolę. Li
beralų mažumos vyriausybę par
lamente lig šiol rėmę NDP so
cialistai taip pat pradeda reika
lauti didžiųjų bendrovių pelno 
apkarpymo ir nepateisinamai 
pakeltų kainų sumažinimo. Abi 
opozicinės partijos reikalauja 
paskubinti naujojo biudžeto pa
skelbimą, nes jis gali sujungti 
konservatorių ir socialistų jėgas 
liberalu vyriausybei pakeisti. At
rodo, šį kartą jau artėjama prie 
beveik neišvengiamo susikirti-

(Nukelta j 7-tą psl.) 

pergyvenimus sovietiniuose ka
lėjimuose bei koncentracijos 
stovyklose. Viename skyriuje jis 
pasakoja apie savo kovą su ba
du ir jau artėjančia mirtimi. Kai 
visai nusilpo, buvo perkeltas į 
barakinę ligoninę, kur jį, kiek 
galėdama, gelbėjo Marika, vo
kietė iš Rygos. Ji ir jos vyras 
buvo suimti Latvijoj 1941 m., 
o du jų sūnūs paspruko. Jos vy
ras mirė kone, stovykloje, o ji 
pati dirbo kone, stovyklos rašti
nėje. KaiPanb'F? kreipėsi į ją, 
kad išduotų visus jam priklau
sančius pinigus maistui pirkti, 
Marika suprato jo būklę ir pa
dėjo kuo tik galėjo. Jinai lankė 
jį, sunkiai sergantį, kasdieną at
nešdama gabalėlį duonos ar rū
kalų. Nežiūrint šios pagalbos, 
rašytojas silpnėjo ir geso. Jau 
atrodė, kad atėjo momentas mir
ti, tačiau gana staigiai atsigavo, 
ėmė stiprėti ir pasveiko. Rašy
tojas tai laiko stebuklingu išsi
gelbėjimu, neišaiškinamu natū
raliu būdu. Tai labai daug pri
sidėjo prie jo posūkio kataliky
bėm Be to, prisidėjo ir krikš
čioniškas Marikos paslaugumas.

Su lietuviais Sibire
Pradėjęs linkti katalikybėn, 

D. Paninas ėmė stebėti lenkus 
katalikus, kurių buvo gana daug 
kone, stovyklose. Kai 1941 m. 
lenkai buvo išsiųsti Andersono 
armijon, katalikų beveik nebe
liko. Nuo 1945 m. pradėjo bū
riais atvykti lietuviai. Apie juos 
autorius rašo:

Aš mačiau, kaip jie buvo solida
rūs. Jie glaustė glaudino savo eiles. 
Jų nuotaika buvo gana kovinga — 
nesidavė stumdomi. Paprastai lietu
viai telkėsi apie kunigą arba kata
liką inteligentą. Ši maža tauta kovo
jo prieš hitlerininkus ir savo atkak
lumu bei drąsa labai mažai atsilie
ka nuo lenkų rezistencijos kovotojų. 
Mes tai sužinojom iš gausių karo be
laisvių, iš Vlasovo karių ir išvietin- 
tų asmenų. Pasak jų, tie partizanai, 
tie lietuviai kovojo ištisus penkerius 
metus prieš milžinišką, despotišką 
imperiją, apsiginklavusią iki dantų! 
Jų nuostoliai žmonėmis toje labai ne
lygioje kovoje, žinoma, buvo nemaži.

Istorijos nutylėjo didvyrių skai
čių. Per ilgą metų eilę aš mačiau 
Vorkutoje dešimtis lietuvių, bet ne
turėjau su jais ryšių: aš dirbau įmo
nėje, o jie — kasyklose. Juos iš arti 
pažinau tiktai 1950 m., kai mudu su 
Solženicinu atvykome i koncentraci
jos stovyklą. Lietuviai mums impo
navo solidarumu, drąsa ir gana daug 
prisidėjo prie mūsų vedamos kovos 
prieš stalininę vergiją. Jų pavyzdys 
padėjo man suprasti, kaip yra rei
kalingos draugijos bei sambūriai, pa
gristi religiniu principu.

Vakaruose tai seniai žinoma, bet 
Sovietų Sąjungoje, kur tam tikrose 
srityse ugdoma organizuota ignoran- 
cija, tai buvo svetima, ir mums 
teko mokytis iš gyvenimo knygos.

Baltijos kraštuose
Išėjęs iš kone, stovyklos 1959 

m., D. Paninas savo vasaros ato
stogas praleisdavo Baltijos kraš
tuose. Pirmiausia jam didelį 
įspūdį padarė Ryga, kur jis pir
mą kartą aplankė katalikų Šv. 
Jokūbo baziliką. Pataikė į iškil
mingas pamaldas. Jos padarė to

kį pritrenkiantį įspūdį, kad pa
sijuto esąs katalikas. Maskvoje 
taip pat yra viena katalikų šven
tovė priešais KGB rūmus, bet 
ten rašytojas lankytis negalėjo, 
nes sekė šnipai. Dėlto D. Pani
nas kasmet atostogų važiuodavo 
į Baltijos kraštus. Taline jis ra
do vienintelę katalikų šventovę 
ir labai patrauklios išvaizdos 
kunigą, kurį vėliau matė dirbant 
fizinį darbą. Tame paprastume 
Paninas įžiūrėjo katalikybės di
dybę.

Vilniuje
Savo kelyje į katalikybę D. 

Paninas aplankė ir Vilnių, kurio 
šventovės, vienuolynai ir jų 
griuvėsiai taip pat turėjo žy
mios įtakos:

Vieną dieną nuėjau medituoti į 
vieną šventovę, kuri buvo atidaryta 
po pietų. Ji atrodė tuščia, nebuvo 
jokių pamaldų. Staiga mano dėme
sį atkreipė jaunas kunigas, pasirodęs 
iš už kolonos kitoje šventovės pu
sėje. Jau seniai norėjau pasikalbėti 
su katalikų kunigu, bet vis nebuvo 
progos. Mano išvaizda, kalba saky
te sakė, kad esu maskvietis. Dėlto 
visa kunigo laikysena dvelkė nepasi
tikėjimu ir kietumu. Rusiškai jis kal
bėjo gana sklandžiai. Man padarė la
bai stiprų Įspūdį — buvo panašus į 
arkangelą Mykolą, švytruojantį savo 
ugniniu kardu ties rojaus vartais. 
Tuo momentu man buvo aišku: kol 
bus tokių kunigų, Katalikų Bendrija 
nugalės visas kliūtis, kokios jos be
būtų. BŪKI BENDRIJOS KARIU, O 
VISA KITA BUS PRIDĖTA! Jau se
niai buvau priėjęs šią išvadą, bet da
bar, žiūrėdamas į šį kunigą, regi
mai įsitikinau.

Toliau atsiminimu autorius 
D. Paninas taip aprašo apsilan
kymą Vilniaus Šv. Petro ir Pau
liaus šventovėje.

Prie altoriaus, kairėje, matyti 
skulptūrinė grupė. Aštuonios figūros 
laiko obeliską, simbolizuojantį Die
vui malonių darbų sunkumą ir pa
vojus. Pirmoji figūra yra pilna jėgos 
ir garbina Dievą. Antroji — ken
čianti, tačiau jos žvilgsnis spindi ne
ribotu tikėjimu. Trečioji — links
ta po naštos svoriu, bet laiko gerai 
ir atlaiko akmens svorį. Ketvirtoji 
figūra, nepajėgianti atlaikyti svorio, 
parvirtusi, bet jos kaimynė labiau 
įsitempia, padvigubina atramą ir sa
vo žvilgsniu tarytum kreipiasi į mal
dininkus. Jos ugningos akys sako: 
“Kas bus sekantis? Užpildykite ka
talikų eiles! Atlikite savo uždavinį 
ir ruoškitės būti kankiniais! Išpil- 
dykite Dievo valią kaip kalavijas ir 
garbinkite Jį!”

Aplankė rašytojas ir sandė
liais paverstas Vilniaus švento
ves. Kažkurioje rado dviejų 
apaštalų figūras, kurių vienos 
galva buvo nukirsta. Joje jis 
įžiūrėjo pasipriešinimo didybę:

Ateis, ateis rūsčio Dievas bausti! 
Tuo momentu jaučiau svilinantį dy
kumų vėją. Taip, viskam yra riba. 
Už viską reikės atlyginti. Ateis die
na, kai tikėjimas nebebus išjuokia
mas. Ir viskas įvyks per žmones, 
Dievo valios nešėjus, ir per tikin
čiųjų pulkus. Kai pamačiau, kad ka
talikiškoji armija yra išmintingiau
sia bei ryžtingiausia, supratau, kur 
yra mano vieta. 

siūlė savo kandidatūrą, jeigu iš 
kandidatai į prezidentus. Tačiau 
Tokiu būdu gaullistų sparnas 
liko su dviem kandidatais — J. 
Chaban-Delmas ir V. Giscard 
d’Estaing. Gaullistų partija ofi
cialiu savo kandidatu pasirinko 
buvusį premjerą J. Chaban-Del
mas. Iš jų, atrodo, stipresnis 
yra J. Chaban-Delmas, buvęs 
partizanų generolas II D. karo 
pogrindyje. Bendrą bloką suda
rantys socialistai ir komunistai 
į prezidento rinkimus išėjo su 
socialistų vado F. Mitterando 
kandidatūra, kompartijos vadą 
G. Marchais palikdami užkuli
syje. Su visom kitom grupėm 
bei grupelėm Prancūzija dabar 
jau turi apie 20 kandidatų į 
prezidentus. Ministerių kabine
tas, vadovaujamas laikinai pre
zidento pareigas einančio A. Po- 
her, rinkimams paskyrė gegu
žės 5 d. ir gegužės 19 d. Jeigu 
kuris kandidatas gegužės 5 d. 
surinks daugiau kaip 50% bal
sų, jis bus laikomas išrinktu. 
Priešingu atveju gegužės 19 d. 
rinkimuose dalyvaus tik du dau
ginusia balsų gavusieji varžo
vai. Kadangi socialistų vadas F. 
Mitterand, varžydamasis su De 
Gaulle, 1965 m. prezidento rin
kimuose surinko net 45% bal
sų, jis gali tapti laimėtoju jau 
pirmajame balsavime gegužės 
5 d. Pagrindinė kova greičiau
siai vyks tarp jo ir J. Chaban- 
Delmas. Jiedu abu yra pasižy
mėję rezistencinėje veikloje 
prieš Prancūziją okupavusius 
vokiečius. Kadangi Prancūziją 
valdo prezidentas, su F. Mitte
rando pergale į ministerių ka
binetą ateitų ir komunistų par
tijos atstovai.

POLITINĖ KRIZĖ
Naują politinę krizę Izraelyje 

sukėlė augščiausiojo teismo vyr. 
teisėjo Š. Agranato vadovauja
mos komisijos pranešimas, kal
tę dėl Izraelio nepasiruošimo ka
rui suvertęs kariuomenės štabo 
viršininkui gen. Itn. D. Elazarui 
ir žvalgybos viršininkui gen. 
mjr. E. Zeirai. Premjerės G. 
Meir vyriausybei buvo pasiūly
ta šiuos karininkus atleisti iš 
pareigų, bet jie atsistatydino 
patys. Komisijos sprendimas, 
pilnai išteisinęs premjerę G. 
Meir ir jos krašto apsaugos mi
nister} M. Dayaną, suskaldė Iz
raelį. Daug kam atrodo, kad ne
pasiruošimu karui negalima kal
tinti tik kariuomenės štabo ir 
žvalgybos viršininkų, nes už jų 
veiksmus yra atsakingas krašto 
apsaugos ministeris M. Dayan 
ir pati premjerė G. Meir. Pa
staroji pranešė parlamentui, 
kad ji yra nutarusi pasitraukti 
iš politikos ir kad šį kartą ne
sutiks vėl būti premjere. Dėl 
premjerės G. Meir paskelbto 
pasitraukimo vėl suskilo jos dar
biečių partijos sulipdyta koali
cija. Spėjama, kad ją galėtų at
statyti finansų ministeris P.‘ Sa- 
piras, bet jis nėra linkęs tapti 
premjeru. Greičiausiai teks 
skelbti naujus parlamento rinki
mus. Grupė arabų partizanų vie
name Izraelio miestelyje nužu
dė 18 gyventojų. Už šias aukas 
tuojau pat buvo atsilyginta Iz
raelio smogiamųjų dalinių įsi
veržimu į Libaną ir kelių kaime
lių sunaikinimu. Golano'aukštu
mose vyksta beveik nuolatinės 
kovos.

VELYKOS ROMOJE
Popiežius Paulius VI D. Ket

virtadienį atnašavo Mišias Šv. 
Jono Laterano bazilikoje ir da
lyvavo Kryžiaus Kelio apeigose, 
nešdamas kryžių paskutinėse 
penkiose stotyse. Tačiau dėl sir
gimo gripu negalėjo dalyvauti 
tradicinėse D. Penktadienio ap
eigose Šv. Petro bazilikoje. Mal
dininkus jis ragino skirti di
desnį dėmesį neturtingiems, 
kenčiantiems broliams. Velykų 
dieną Paulius VI atnašavo Mi
šias prie bazilikos Šv. Petro aikš
tėje susirinkusiai ketvirtadalio 
milijono miniai ir tarė atitin
kamą žodį. Spaudos teigimu, 76 
metų amžiaus popiežių Paulių 

varžybų pasitrauktų minėti trys 
jo paklausė tik vienas E. Faure.

VI susilpnino ne tik susirgimas 
gripu, bet ir į sąnarius įsimetęs 
artritis, kurio skausmai ypač pa
didėja lietingame ore.

PREZIDENTO PROBLEMOS
Prez. R. Niksonas dalyvavo 

gedulingose pamaldos, skirtose 
Prancūzijos perzidentui G. Pom
pidou. Paryžiuje jis turėjo pro
gą susitikti su septynių valsty
bių vadais, įskaitant Japonijos 
premjerą K. Tanaką ir augščiau
siojo sovietų pirm. N. Podgor- 
ną. Šie susitikimai liudija, kad 
politikai jį vis dar laiko lais
vojo pasaulio vadu, kai tuo tar
pu pačioje Amerikoje liberalio
ji spauda jį kasdien kala prie 
kryžiaus. Prez. R. Niksono 1969- 
72 m. pajamų mokesčius tyręs 
kongreso komitetas padarė iš
vadą, kad valstybės iždui jis yra 
skolingas $476.431, o vidaus pa
jamų departamentas nustatė 
mažesnę $432.787 skolą. Prez. 
R. Niksonas priėmė šį sprendi
mą ir sutiko atsilyginti. Pajamų 
mokesčius prez. R. Niksonui bu
vo užpildęs advokatas F. De 
Marco. Vidaus pajamų departa
mentas pilnai sutiko su šio ad
vokato padarytais atskaitymais 
prezidento naudai. Pajamų mo
kesčių klausimą iškėlė prez. R. 
Niksonui nepalanki spauda, 
remdamasi vieno tarnautojo ne
legaliai parūpintais duomeni
mis. Už šį nusižengimą minėta
sis tarnautojas buvo atleistas iš 
pareigų, bet juo pasinaudojo 
prez. R. Niksono priešai. Bene 
didžiausią akciją prieš prez. R. 
Niksoną veda savaitinis žurna
las “Time”, užmiršdamas lig 
šiol jam buvusį būdingą objekty
vumą. Tai specialiu laišku žur
nalo redaktoriams priminė jo 
steigėjo našlė Clare Boothe Lu
ce. Pasak jos, ABC televizijos 
žurnalistas H. Reasoner, nors ir 
būdamas prez. R. Niksono kri
tiku, viešai yra pareiškęs, kad 
“Time” žurnalas dėl savo pa
stangų prezidentui sunaikinti 
praras žurnalistinį prestižą ir 
skaitytojų pasitikėjimą, šį jos 
laišką “Time” ' redaktoriai pa
skelbė be jokių komentarų. Ta
čiau sekančiame numeryje net 
ir savo viršelį paskyrė prez. R. 
Niksono pajamų mokesčiams. Iš 
tikrųjų nei kongreso komitetas, 
nei vidaus pajamų departamen
tas paties prez. R. Niksono neap
kaltino nesąžiningumu. Tikrai
siais kaltininkais tenka laikyti 
pajamų mokesčių blankus užpil- 
džiusį advokatą F. DeMarco ir 
ypač tuos departamento parei
gūnus, kurie sutiko su padary
tais atskaitymais. Savo mokes
čius visais galimais būdais sten
giasi sumažinti ir prez. R. Nik
sono kritikai.

RINKIMAI AUSTRALIJOJE
Australijos darbiečių partijos 

premjeras G. Whitlam paskelbė 
naujus parlamento rinkimus ge
gužės 18 d., kai senatas sulai
kė dviejų eilinių sąskaitų pa
tvirtinimą. Tos sąskaitos turėjo 
parūpinti valdžiai reikalingus 
pinigus iki naujojo biudžeto pa
skelbimo. Kai premjeras G. 
Whitlam paskelbė rinkimų da
tą, senatas patvirtino minėtą
sias sąskaitas. 1972 m. gruodžio 
2 d. valdžion atėjusių darbiečių 
populiarumas yra gerokai kri
tęs. Tačiau pats G. Whitlam yra 
10% populiaresnis už liberalų 
vadą W. Sneddeną.

ŽODIS BAUDŽIAUNINKAMS
Britų BBC radijo rusiškoji 

laida Sovietų Sąjungos gyvento
jam perdavė telefonu iš Ciuri
cho gautą pirmą politinį rašyto
jo A. Solženicino pareiškimą. 
Jame pabrėžiama, kad rusų tau
ta šiandien yra tapusi baudžiau
ninkais kompartijos įvestoje 
diktatūroje. Lig šiol A. Šolženi- 
cinas vengė politinių pranešimų, 
kol nebuvo išleista jo šeima. 
Šeimos susijungimas dabar jam 
leidžia atnaujinti kompartijos 
kritiką.
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KĄ RINKSIME Į KRAŠTO TARYBĄ?
DAN1LI0NAS

S. m. balandžio 28, sekmadie
nį, įvyksta rinkimai į svarbiau
siąjį Kanados lietuvių organą— 
K. L. Bendruomenės krašto ta
rybą. Ji atlieka, kad ir sumažin
tame maštabe, tas pačias funk
cijas, kaip valstybėje seimas. Iš 
savo narių tarpo ji renka vykdo
mąjį organą — krašto valdybą. 
Tai labai svarbus mums organas 
daugeliu atžvilgių, ir todėl ver
ta rimtai pagalvoti, kokius ats
tovus tarybon turėtume pasiųsti.

Ką rinkti? Tai palikta kiek
vieno rinkiko nuožiūrai. Lietu
viškam reikalui būtų naudin
giausia, jei būtų išrinkti darbš
tūs, pareigingi, turį gerų norų 
ir idėjų, grynai lietuviškų pa
žiūrų ašmenys. Taip pat naudin
giau rinkti ne tuos, kurie mėgs
ta save populiarinti, bet tuos, 
kurie iš visos širdies sielojasi 
lietuviškais reikalais, nuošir
džiai prisidėdami prie lietuvy
bės išlaikymo ne tik savo dar
bu, bet ir aukomis, kurie sten
giasi išpopuliarinti lietuvių gerą 
vardą, aktyviai dalyvauja Lie
tuvos laisvinimo pastangose, 
arba stengiasi palikti ateities 
kartoms ilgai išlaikančias kultū
rines ir kitas vertybes.

Labai svarbu išrinkti parei
gingus atstovus. Tai ypač pasa
kytina apie jaunimą. Pvz. į da
bartinę krašto tarybą buvo iš
rinkta nemažai jaunimo astovų, 
bet... ar daug jų matėme tary
bos posėdžiuose? Tik vieną kitą, 
o dauguma jų tik atvyko, apsi
dairė, pavalgė ir... išvyko, o 
kituose suvažiavimuose nė nebe
pasirodė.

Tačiau negalima sakyti, kad 
visas jaunimas yra toks. Pvz. 
praėjusiame kr. tarybos suva
žiavime gražią išimtį sudarė Va
karų ir Vidurio Kanados apylin
kių jaunimas, kuris ne tik nepa
tingėjo leistis į tokią tolimą ke
lionę, bet ir išbuvo per visą po
sėdžių eigą, gyvai ja domėdama
sis ir .aktyviai dalyvaudamas 
pranešimais, paklausimais, su
gestijomis ir t.t.

Mums kaip tik ir reikia tokių, 
kurie aktyviai dalyvaudami įgy
tų reikiamą patyrimą ir vyres
niesiems pasitraukus užimtų jų 
vietas. Taigi nepasitenkinkime 
vien tuo, kad jis ar ji yra jaunas 
ar jauna, bet pasidomėkime, ar 
tas jaunuolis bei jaunuolė yra 
pareigingas-a. Rinkimai yra 
labai gera proga atskirti pelus 
nuo grūdų.

Nei apylinkei, nei tarybai, 
nei mums visiems kartu nėra 
naudos iš nedalyvaujančių ats
tovų! Dalyvavimas kr. tarybos 
suvažiavimuose neretai pareika
lauja ir stambokų asmeninių iš
laidų, nes nei kelionės, nei 
viešbučiai jiems nėra apmoka
ma. Todėl kas vengia išleisti do
lerį, greičiausia nevyks nė į to
liau vykstančius suvažiavimus.

Nedalyvavimo priekaištas, sa
vaime aišku, netaikomas Kana
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dos Vakarų apylinkėms, kurioms 
atvykimas'} suvažiavimą yra la
bai sunkus. Bet... iš kaikurių 
artimesnių apylinkių atvyksta 
viena septintoji ar net dešimto
ji dalis galinčių dalyvauti atsto
vų. Jei visos apylinkės taip da
rytų, tai kr. tarybos—mūsų sei
mo sudėtis prilygtų apylinkės 
valdybos narių skaičiui, ir tie 
septyni žmonės nustatytų veiklos 
gaires 25.000 lietuvių. Ar tokios 
apimties seimas imponuotų ki
tataučiams ir . .. jaunimui?!

Paskutiniajame suvažiavime 
buvo labai griežtai pasisakyta 
prieš nedalyvaujančius atsto
vus. Kelta net mintis, kad atei
tyje tokioms apylinkėms atsto
vų skaičius turėtų būti sumažin
tas gal net ligi to mažo prak
tiškai sesijose dalyvaujančiųjų 
skaičiaus. Tuo tarpu, pavyz
džiui, Londono apylinkei atsto
vų skaičius padidintas nuo dvie
jų ligi keturių todėl, kad praei
tuose rinkimuose balsuotojų 
skaičius buvo tik pora tuzinų 
mažesnis, negu kitos apylinkės, 
turinčios net 8 atstovus. Taip pat 
Londono atstovai visada sten
giasi suvažiavimuose dalyvauti.

Taigi, tiek gausus balsavimas, 
tiek ir atstovų aktyvus dalyvavi
mas kr. tarybos darbuose yra du 
labai svarbūs dalykai, lemią 
apylinkės svorį lietuviškoje 
veikloje: juo daugiau dalyvau
jančių aktyvių atstovų, juo di
desnė'apylinkės įtaka lietuviškų 
reikalų sprendime ir vykdyme. 
Paskutiniajame kr. tarybos su
važiavime jaunimo atstovai pa
geidavo, kad kr. taryboje būtų 
daugiau moterų. Kaikurie jų ma
nė, kad turėtų būti pusė vyrų ir 
pusė moterų.

Rinkikui teikiama nemažai 
galimybių pasirinkti: jis pasiren
ka norimus kandidatus, gali bal
suoti už tiek kandidatų, kiek jų 
apylinkei reikia išrinkti, bet 
taip pat jis gali balsuoti tik už 
vieną, du ar tris kandidatus iš 
keliolikos, bet negali balsuoti 
už daugiau kandidatų, negu tai 
apylinkei yra leista išrinkti. 
Taip pat negali balsuoti už savo 
lapelin paties įsirašytus kandi
datus. Jei lapeliuose padaroma 
įrašų ar balsuojama už daugiau 
kandidatų, negu yra leista, to
kie lapeliai neužskaitomi. Tad 
būkime atsargūs. Taip pat iš 
anksto pagalvokime, kas butų 
vertas mūsų balso, nes paskuti
nio momento sprendimas daž
niausiai būna klaidingas, nes re
miasi paskutinės akimirkos nuo
taika, o ne gilesniu apgalvojimu 
ir nuodugnesniu kandidato įver
tinimu.

Mes kiekvienas prie šių rin
kimų galime daug kuo prisidėti: 
patys pabalsuodami, kandidatais 
pasidomėdami ir kitus atvykti 
balsuoti paragindami. Tad ba
landžio/ 28 d. atlikime pilietinę 
pareigą, kuri iš mūsų reikalau
ja tiek nedaug, bet kuri lietuviš
kam reikalui reiškia labai daug.
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Lietuva, atgavusi Vilnių ir 
Vilniją 1939 m., turėjo perimti 
tų sričių administraciją. Tai bu
vo nelengvas ir sudėtingas dar
bas. Tų plotų gyventojai per vi
są lenkų okupacijos laikotarpį 
buvo lenkinami atgabentų iš 
Varšuvos kolonistų ir visokiais 
būdais persekiojami.

Sugriuvus Lenkijos valstybei, 
daug lenkų karininkų, kareivių 
ir civilių gyventojų atbėgo į Vil
nių ir Vilniaus kraštą, jieškoda- 
mi išsigelbėjimo.

Lenkų pogrindis
Pagal gautas iš savo vyriausy

bės direktyvas, lenkų generolas 
Michal Tokarzewski ę radėjo or
ganizuoti visame krašte pogrin
džio lenkų armiją, kuri sutrum
pintai buvo vadinama AK (armi
ja krajowa), kuri, atėjus tinka
mam momentui, galėtų tęsti ko
vą už Lenkijos laisvės atgavimą.

Atgautų sričių gyventojai, 
kurstomi ir terorizuojami besi
slapstančių lenkų pogrindinin
kų, labai nepalankiai žiūrėdavo 
į lietuvių administracijos parei
gūnus ir' aplamai į visus lietu
vius.

Nualintas Vilnius ir Vilnija 
badavo. Lietuva greitai aprūpi
no atgautas sritis maistu ir kito
kiomis gėrybėmis. Vietos gy
ventojai nesitikėjo, kad mažytė 
Lietuva pajėgs aprūpinti gyven
tojus ilgesnį laiką. Sakė — “čia 
tik propaganda”. Tačiau kai ne
užilgo įsitikino, kad Lietuva ma
terialiai yra pajėgi, pradėjo ją 
vadinti “Mala Ameryka”.

Kova su lietuviais
Tuomi nepatenkinti besislaps

tantieji lenkai ir atgabentieji 
lenkų kolonistai, jau suorganiza
vę pogrindį, pradėjo aktyviai 
veikti prieš lietuvius — užpul
dinėti provincijos krautuves, 
valsčius, policijos būstines ir 
net kariuomenės įgulas. Stengė
si, kiek tik galėdami, kenkti Lie
tuvai. Ir vėliau, esant Lietuvai 
vokiečių okupuotai, lenkai dėjo
si su rusij partizanais ir net su 
savo priešais vokiečiais, siekda
mi kliudyti Lietuvai valdyti at
gautą kraštą. Lenkų pogrindžio 
armijos daliniai terorizavo, žu
dė, prievartavo ir niekino lietu
vių pareigūnus. Buvo gerai ži
nomi lenkų pogrindžio armijos 
narsūs “žygiai” Svyriuose, Ei
šiškėse, Trakuose ir kitose vie
tovėse.

Daugelis lenkų, vengdami su
ėmimų, išvežimų darbams ir 
vokiečių persekiojimų, pogrin
džio inspiruojami, masėmis sto
jo į vokiečių Albert Speer dali
nius, kad ten būdami galėtų 
gauti_karinį apmokymą ir progą 
apsirūpinti ginklais. Be to, bū
dami vokiečių armijos unifor-

“ManghouĮ Džėsikhk!” (vel- 
niau, paimk jį į peklą) — Skam
ba baisūs prakeikimo žodžiai 
Chin Hae miesto gatvėje, pieti
nėje Korėjoje. Apie 20 korėjie
čių moterų, pagautų pagiežos, 
lupa iš seno gatvės grindinio ak
menis ir svaido juos į kalėjimo 
grotomis apsaugotus langus. 
Stiklų juose jau nebebuvo. Bū
rys paauglių vaikų, kai moterys 
pritrūksta akmenų, surinkę at
simušusius į kalėjimo langų gro
tus ir sienas akmenis, neša joms 
atgal, kad pailsėjusios vėl galėtų 
pradėti bombardavimą.

“O tu, išgama, jei nenusprog
si šiame kalėjime nuo bado ir 
karščio, tai mes tave tikrai ak
menimis užmušime. Tai bus tau 
už paleidimą ugninio slibino, ku
ris uždegė jūrą ir nuskandino 
mūsų kaimo žvejų laivus ...” 
Taip šaukia moterys, iš naujo 
pradėdamos bombardavimą. Pa
baigus bombardavimą ir vai
kams kraunant naujas akmenų 
krūvas prie besiilsinčių moterų 
būrio, tarp lango grotų pasirodo 
jaunas korėjietis ir, istiesęs į 
moteris rankas, garsiai verkda
mas prašo pasigailėjimo, kad jį 
išleistų namo pas savo šeimą. 
Tas maldavimas dar padidina 
moterų pyktį, ir jos su dar di
desniu įtūžimu svaido akmenis. 
Laimei, kalinys yra antrame 
augšte.

Mes trise, sėdėdami puikiame 
arbatos salone, gurkšnojame 
aromatišką korėjišką arbatą, pa
stiprintą miežių degtine ir stebi
me šį moterų įtūžimą. Nemažai 
žmonių, sustojusių gatvėje, ste
bi. Mano draugas iš Texas, kal
bąs laisvai korėjietiškai, atidaręs 
langą ragina moteris: “Na, duo
kite daugiau pylos tam balvo- 
nui, užmuškite jį... ” Atrodo, 
jos pradės ardyti kalėjimo pa
statą. Kalėjimo sargui užtikri
nus, kad jis neduos jam maisto, 
moterys prižada jį rytojaus va
karą vėl aplankyti.

Tas truko kelis vakarus iš ei
lės. Tik staiga prasidėjus Man- 
soonui (lietui), visi korėjiečiai 
suskato persodinti ryžius ir tos 
moterys nebeturėjo laiko šio 
kalinio lankyti. Nuo ankstyvo 
ryto iki sutemos jos įbridusios 
iki kelių i molio purvą, persodi- 
nėjo ryžius. Dienos nuovargis 
užgesino jose neapykantą šiam

Slaptoji lenkų armija Vilnijoje
moje, galėjo rodyti savo “galią” 
lietuviams.

Kai tie “speerininkai” gauda
vo atostogas bei pravažiuodavo 
pro Vilnių, parodydavo savo tik
rąjį veidą. Kai tik išgirsdavo 
gatvėje, restoranuose ir kinuose 
kalbančius lietuviškai, žiauriai 
sumušdavo. Puldavo policinin
kus ir kariškius. Kartais įsiverž
davo į butus ir išprievartaudavo 
moteris.

Saugumo organams Lietuvo
je buvo žinomos lenkų pogrin
džio stovyklavietės. Lietuviai 
tačiau apie tai neteikė žinių vo
kiečiams. Lietuviai nekeršijo 
lenkams.

Operacija “Audra”
Taip pat lietuvių saugumo or

ganams buvo gerai žinoma, kad 
lenkų pogrindis turi sudaręs 
slaptus planus atplėšti Vilniaus 
kraštą nuo Lietuvos.

Lenkas Jan M. Ciechanowski 
savo disertacijoje “Powstanie 
Warszawskie” (Varšuvos sukili
mas), išleistoje Londone, Angli
joje, apie šį slaptą planą rašo: 
“Planas buvo pavadintas kodo 
vardu “Operacija Burza” (Aud
ra). Žygis turėjo būti vykdomas 
į rytus nuo Curzono linijos, Vil
niaus ir Naugarduko srityse.”

1944 m. birželio 12 d. įvyko 
Vilniaus ir Naugarduko vadų pa
sitarimas. Pogrindžio armijos 
vado Varšuvoje sprendimu, pa
siūlius pik. Itn. Aleksandrui 
Krzyzanowskiui (slapyvardžiu 
“Wilk”—Vilkas), visos pogrin
džio karinės jjajėgos turi būti 
sutelktos miškuose prie Vil
niaus, nes Vilnius turės būti 
puolamas, kai tik priartės rytų 
frontas. Vyriausiu tos operaci
jos vadu buvo paskirtas “Vil
kas”, buvęs artilerijos karinin
kas.

Birželio pabaigoje “Vilkas” 
gavo iš vyriausio pogrindžio ar
mijos vado generolo Tadeusz 
Bor-Komorowski įsakymą užim
ti Vilnių. Užėmimas turėjo įro
dyti, kad lenkai esą to krašto 
tikrieji ir legalūs šeimininkai. 
Be to, tai būsianti gera proga 
parodyti savo karinį pajėgumą.

Tuo metu sovietų karinės pa
jėgos greitu tempu žygiavo pir
myn. “Vilkas”, bijodamas, kad 
rusai neįžengtų pirmieji, įsakė 
savo armijai (6000—700 karių) 
liepos 6—7 naktį pulti Vilnių. 
Vokiečiai, numatydami rusų ir 
lenkų puolimą, sustiprino Vil
niaus įgulą, atgabendami į Vil
nių 4-tą šarvuočių diviziją.'Len
kai apie tai nežinojo. Pirmas 
lenkų puolimas nepavyko. Lie
pos 7 naktį “Vilkas” pranešė: 
“Mūsų pajėgos puolė Vilnių.

kenčiančiam vargšui kaliniui.
* * *

Ankstyvą sekmadienio rytą 
vaikščiodamas po rajoną ką tik 
mūsų baigto statyti industrinio 
komplekso svajojau apie atosto
gas, grįžimą į Los Angeles ir 
prieš tai sustojimą Hong Konge, 
Macau ir Japonijoje. Po beveik 
šešių mėnesių įtempto darbo pa
leidžiant šią įmonę į darbą bu
vau išsisėmęs. Tai buvo gražus 
rytas šiame “Tekančios saulės 
krašte”. Tokį galima matyti tik 
Korėjoje ir Japonijoje. Visas 
dangus buvo raudonas, kai die
na brėško.

Mano svajones staiga nutrau
kė stiprus, bet labai duslus spro
gimo garsas. Pasukęs galvą į jū
rą, pamačiau ją degančią. Apie 
50 akrų jūros plotas buvo apim
tas ugnies, kuri pamažu plėtėsi 
į visas puses. Atrodė, kad ug
nis keliauja. Po keliasdešimt se
kundžių užgeso, palikdama tik 
didelius dūmų debesis, kurie 
temdė jūros vaizdą.

Per dūmus pastebėjau plačiu 
kanalu, pusiau pilnu vandens, 
liepsnas pamažu artėjant į mūsų 
įmonių rajoną. Už kelių sekun
džių, aidint pavojaus sirenoms, 
žemo ūgio, bet atkaklūs korėjie
čiai nešė ugniai gesinti chemi
kalus, tiesė gaisrininkų žarnas. 
Po pusės valandos atkaklaus 
darbo gaisras buvo užgesintas, 
ir įmonė buvo nepaliesta. Tai bu
vo gerai suplanuotas sabotažas, 
jau kelintą kartą pasireiškiąs 
gerai organizuotais gaisrais ir 
sprogimais, nors mes turėjom 
gerai organizuotą saugumą.

Per požeminius, slaptai įreng
tus vamzdžius iš didžiulių tankų 
naktį nafta buvo paleista į šį ka
nalą, tekantį jūron. Anksti rytą 
nafta buvo padegta, tikintis, 
kad ugnis persimes įmonėn ir 
pasieks krantinėje stovintį apie 
1200 pėdų ilgumo laivą, atgabe
nusį mums rūdą. Sabotažo tiks
las buvo išnaudoti to meto labai 
jautrią politinę atmosferą.

* * *
Užgesinę ugnį, visi šlapi ir 

purvini gėrėm mūsų lauko įstai
gos barake kavą. Pasigirdus lau
ke triukšmui, visi išbėgom, ma
nydami, kad vėl kas atsitiko, šį 
kartą keliasdešimt korėjiečių 
moterų, prasiveržusių pro sar
gybas, artėjo prie mūsų barako.

STEPAS VARANKA
Kovos truko 12 valandų. Mies
tas nepaimtas. Nuostoliai dideli. 
Užmezgiau ryšius su rusais. San
tykiai laikinai geri”.

Kovos dėl Vilniaus truko visą 
savaitę — iki liepos 13 d. Vokie
čių daliniai buvo aprūpinti iš 
oro. Vilniaus miestas degė. Tik 
bendros lenkų-rusų pajėgos pa
laužė vokiečių pasipriešinimą. 
Liepos 14 d. “Vilkas” pranešė 
Naugarduko apygardos vadui: 
“Vilnius paimtas su lenkų po
grindžio armijos pagalba. Mies
to lenkiškumas labai ryškus. 
Lenkai perima įstaigas ir įmo
nes. Ligoninės pilnos sužeistų. 
Gatvėse pilna lenkų pogrindžio 
armijos karių. Vilnius, pergyve
na džiaugsmo valandas. Lietu
vių nėra.”

Rusų klasta
Po Vilniaus užėmimo lenkų 

santykiai su rusais pablogėjo. 
Rusai neįsileido į miestą lenkų 
dalinių, kurie vijosi besitrau
kiančius vokiečių dalinius.

“Vilkas” nujautė, kad rusai 
nori likviduoti lenkų dalinius, 
kad juos sulaiko tiktai greiti ka
ro veiksmai. Jis prašė savo vy
riausybę, kad atsiųstų anglų- 
amerikiečių ryšių karininkus, 
kurie gal neprileistų prie likvi
dacijos. Jis taip pat žinojo, kad 
prie Vilniaus yra sovietinė Lie
tuvos vyriausybė su Paleckiu 
priešakyje.

Po daugelio pasitarimų, kal
bų, pažadų ir suktų derybų, lie- 
Sos 16 d. rusai prikalbėjo pik. 

Tzyzanowskį-“Wilk” sutelkti 
savo dalinius Rūdininkų miš
kuose, o karininkus sukviesti pa
sitarimui pas generolą Černia- 
chovskį Vilniuje. Susirinkę ka
rininkai buvo suimti ir laikomi 
NKVD žinioje Vilniuje. Karei
viai buvo nuginkluoti ir išvežti 
į Minską. Tie, kurie nenorėjo 
būti nuginkluojami prie Sur- 
kontų, pik. Maciej Kalenkiewicz 
vadovaujami, susikovė su rusais 
ir gyvi nepasidavė. Sužeistieji 
buvo rusų kareivių durtuvų pri
baigti. Ten žuvo 3 karininkai ir 
32 lenkų pogrindžio kariai.

Pik. Itn. Krzyzanowskiui-“Vil- 
kui” ir jo pogrindžio armijai 
operacija “Audra” baigėsi labai 
tragiškai. Rusai jiems už pagal
bą užimant Vilnių, gražiai “atsi
dėkojo”.

Churchillio žodžiai
Churchillis II D. karo metu 

taip pat turėjo nemažai vargo su 
lenkų tremties vyriausybės 
premjeru Mikolajczyk ir pačia 
lenkų vyriausybe dėl jų užsispy
rusio reikalavimo pripažinti 
jiems Vilnių ir Lvovą. Kai pa

K. Astravas

bei

Vienos laikė rankose akmenis, 
kitos ant nugaros nešė nuogus 
vaikus. Visos rėkdamos reikala
vo pamatyti mūsų vyriausiąjį. 
Jos skundėsi, kad'ugnis sudegi
no visus jų kaimo žvejų laivus, 
kad visi seni žmonės labai nusi
gandę ir kad vyras, naudojęs ka
nalą kaip tualetą, nepastebėjęs 
atslenkančios ugnies ir gerokai 
apdegęs. Vėliau paaiškėjo, kad 
laivai po gaisro pasitraukė į už 
kaimo medžiais apaugusią įlan
ką ir per dūmus iš kaimo nebu
vo jų galima matyti. Visos tos 
moterys buvo labai įdūkusios ir 
kiekvienu momentu'galėjo pra
dėti į mus svaidyti akmenis ar 
griauti baraką. Sargybos buvo 
bejėgės jas suvaldyti: ne gi gink
lu gąsdinsi šiuos malonius žmo
nes, išgąsdintus ugnies. Rodyti 
jėgą būtų labai neprotinga šia
me svetingame krašte. O veikti 
reikėjo greitai, nes laikas dirbo 
mūsų nenaudai.

Staiga į priekį išėjo laisvai 
kalbąs korėjietis iš Texas vyras 
ir prižadėjo joms, kad nusikal
tėlis, padegęs jūrą, yra jieško- 
mas ir greitai bus suimtas 
pasodintas į kalėjimą.

Po kelių minučių moterų 
niai dar labiau šaukiant ir 
gant bei reikalaujant išduoti nu
sikaltėlį, iš kito barako kampo 
pasirodė tas pats Texas vyras už 
sprando vesdamas pagautą ko
rėjietį. Pristatęs joms kaip di
delį nusikaltėlį, joms nespėjus 
susiorientuoti, čia pat įstūmė į 
automobilį ir visu greičiu nudū
mė į Chin Hae miesto kalėjimą.

Tas korėjietis buvo statybos 
šveicuotojas. Žinoma/ už šį at
pirkimo ožio vaidinimą jis gavo 
pilną dienos užmokestį ir virš
valandžius. Moterims užmiršus 
incidentą, jis nenoromis paliko 
kalėjimą ir buvo perkeltas dirb
ti į kitą' naujai pradėtą projek
tą.'Žvejams kaip atlyginimą už 
patirtą išgąstį, bendrovė davė 
po maišą trąšų. Apdegęs vyras 
buvo mūsų sanitarų gydomas 
taipgi gavo atlyginimą — gel
tona guminį lietpaltį.

Už visų šių gerų santykių iš- 
Ivsinimą mes visi buvom labai 
dėkingi šiam Texas vyrui. Jis, 
mat. buvo 18 metų praleidęs 
Korėjoj ir gerai žinojo vietinių 
temperamentą. 

mi- 
au-

kartotinai 1944 m. balandžio 25 
d. lenkai vėl reikalavo, kad 
Churchillis jiems užtikrintų ne
priklausomybę ir visas sienas, 
Churchillis atsakė: nepriklauso
mybę — taip, sienas — ne. Vil
nius ir Lvovas turėsiąs tekti ru
sams. Kai lenkai jam atsakė, kad 
lenkai yra nusistatę kovoti dėl 
Vilniaus ir Lvovo, Churchillis, 
neslėpdamas savo nepasitenki
nimo ir neįsileisdamas į diskusi-

Kazimierui Grigeliui
Londone, Ont., mirus, jo žmoną, sūnų KAZIMIERĄ, 
dukteris — STASĘ, ANGELĘ, VIKTORIJĄ ir DANUTĘ 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

S. A. Čeponiai

Petronėlei Misevičienei
Lietuvoje mirus, jos sūnus — BRONIŲ su žmona, 

PETRĄ ir STASĮ su šeimomis bei artimuosius Lie-

tuvoje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

B. I. Jonynai A. S. Kavaliauskai

K. J. Rugiai S. A. Čeponiai

Juozui Vasiliauskui
mirus Lietuvoje, sūnų VYTAUTĄ su šeima Hamiltone, 
dukrą MARIJĄ ir sūnų JUOZĄ Lietuvoje liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Gailių šeima
Hamilton, Ont.

Čikagos lietuviu horizonte
 Vladas Ramojus -------------------

SIMTINĖ SCENOJE
Malonus jausmas apėmė, kai Ver

bų sekmadienio išvakarėse susirinkę 
Į pilnutėlę Jaunimo Centro didžiąją 
salę išklausyti koncerto, scenoje pa
matėme išsirikiavusį Čikagos jauni
mo chorą, įsteigtą ir globojamą JC 
vadovybės. Choi'o eilėse matėsi tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 62 
mergaitės ir 21 berniukas — gimna
zijų mokiniai ar universitetų studen
tai. Kai vėliau į programą dar įsi
jungė JC taut, šokių ansamblis, taut, 
šokių grupė “Žilvitis”, ir liaudies 
iins|lrumentų orkestras, vadovauju?, 
mas muz. B. Pakšto, scenoje buvo 
per šimtą gražaus jaunimo. Ir visą tą 
didžiulį ansamblį dirigavo didelis 
jaunimo draugas muz. Faustas Stro- 
lia. Šiame metiniame koncerte pa
matėm ir neseniai gimusį naują stu
dentų vokalinį vienetą, išaugusį iš 
jaunimo choro. Šis 16 asmenų vie
netas užpildo reprezentacines spra
gas: kai jaunimo choras dėl dalyvių 
gausumo kartais negali pajudėti į 
vieną ar kitą pasirodymą, tada pa
siunčiamas lankstus studentų voka
linis vienetas, kurio vadovas yra 
taip pat muz. F. Strolia. Ta pačia 
proga negalima geru žodžiu nepami
nėti ir šio didelio vieneto steigėjų 
bei globėjų, abiejų JC direktorių — 
kun. G. Kijausko ir kun. A. Kezio. 
Balandžio 6 d. koncerte, užtrukusia
me 2,5 valandos, pro žiūrovų akis 
prabėgo įvairios dalys: 15 dainų pa
dainavo jaunimo choras, 6 — stu
dentų vokalinis vienetas, 6 šokius 
pašoko JC taut, šokių ansamblis, pa
ruoštas M. Eivaitės “Blezdingėlę”, 
palydint liaudies instrumentų or
kestrui, šoko “Žilvičio” taut, šokių 
grupė, vadovaujama V. Stonkienės. 
Pabaigai abu ansambliai atliko Šus- 
tą ir Kalvelį. Pastarąjį palydėjo vi
sas choras ir liaudies instrumentų 
orkestras. Chorui akompanavo Vida 
Kazlauskaitė, pranešinėjo Loreta 
Stončiūtė, gi įdomius dekoracijų 
škicus paruošė Marija Petrauskaitė. 
Įdomiausia, kad 10 dainų harmoniza
vo pats choro vadovas muz. F. Stro
lia, pasirašęs Viltenio slapyvardžiu. 
Padėka JC vadovybei, išauginusiai 
tokį didelį ir brandų jaunimo an
samblį, į kurį įeina choras, taut, šo
kių grupė, liaudies instrumentų or
kestras ir studentų vokalinis viene
tas bei nemaža kanklininkių grupė, 
vadovaujama E Pakštaitės.

ADVOKATĖS MIRTIS
Adv. Nijolė Vienožinskaitė-Cepul- 

kauskienė, anksčiau gyvenusi ir stu
dijavusi Toronte, mirė Čikagoje ko
vo 29 d., sulaukusi 53 m. amžiaus ir 
pakirsta vėžio ligos. Palaidota balan
džio 3 d. šv. Kazimiero kapinėse. Mi
šias Šv. Kryžiaus šventovėje atlaikė 
ir velionės palaikus palaidojo jos tė
velio, a. a. Lietuvos meno mokyklos 
kūrėjo a. a. prof. J. Vienožinskio 
draugas kun. A. Stašys. Atsisveikini
mas su velione, ruoštas Lietuvių Tei
sininkų dr-jos, įvyko balandžio 2 d. 
Mažeikos-Evans laidotuvių namuo
se. Su ja atsisveikino advokatų var
du Illinois valst. vienas iš prokuro
ro pavaduotojų dr. K. Šidlauskas, 
korporantų vardu — inž. K. Burba, 
“Šviesos Santaros” — dr. J. Valai- 

jas, niūriai atsakė: “Nusistaty
mas priešintis, nežiūrint pasek
mių, yra kiekvienos tautos, net 
ir silpniausios, privilegija.” Tuo 
būdu jis davė suprasti, jeigu kas 
įieško pražūties, ją suranda. 
Net ir Stalinas savo telegramoje 
Churchilliui 1944 m. kovo 3 d. 
pareiškė: “Lenkai užsispyrusiai 
reikalauja Vilniaus ir Lvovo.” 
Teko girdėti iš daugelio lenkų, 
kad jie dėl tu reikalavimų jiems 
pripažinti Vilnių ir Lvovą nete
ko visos Lenkijos.

tįs, lietuvių dailininkų — A. Va- 
Iešką, lietuvių teisininkų P. Jokub- 
ka, giminių — VI. Būtėnas. N. Ce- 
pulkauskienė buvo pati jauniausia 
Lietuvių Teisininkų Dr-jos narė, nes 
teisę Vilniuje baigė jau vokiečiams 
uždarius universitetą. Kanadoje stu
dijavo bibliotekininkystę ir gavo 
akademinį laipsnį. Čikagoje ji dirbo 
federacinėje taismų bibliotekoje. 
Paskutinius šešerius metus vaka
rais studijavo teisę ir praėjusį rude
nį ją baigė. Prieš pat Kalėdas pa
siekė tikslą — išlaikė valstybinius 
egzaminus advokatės praktika vers
tis. Sausio 26 d. dar dalyvavo didžia
jame spaudos baliuje. Po to pasijuto 
blogai ir mirė po 7 savaičių sunkių 
kančių ligoninėje. Paminėtina, kad 
ligoninėje ir koplyčioje ją lankė ir 
laidotuvėse dalyvavo visas būrys 
amerikiečių teisininkų, kartu su ja 
studijavusių ar buvusių jos viršinin
kų. Inž. V. Adamkus, gamtos apsau
gos regijono vienas iš viršininkų, ve
lionei buvo gavęs advokatės darbą jo 
vadovaujamoje federacinės valdžios 
įstaigoje, bet tą patį vakarą, kai no
rėjo pranešti linksmą žinią, inž. V. 
Adamkus per “Margučio” radiją iš
girdo, kad adv. N. Cepulkauskienė 
jau mirus. Į laidotuves nebesuspėjo 
atvykti sesuo Alė iš Lenkijos, taip 
pat brolis Vincas iš Lietuvos. Čia, 
laisvėje, giliame nuliūdime pasiliko 
velionės pusseserės: Janina Adanio- 
nienė su šeima Montrealyje, Dalia 
Būtėnienė su šeima Čikagoje, Biru
tė Niūniavienė su šeima Toronte ir 
pusbrolis dr. Rimas Vienužis su šei
ma Elgin, Ill. Tarp velionės palikto 
turto yra ir jos tėvelio paveikslai, 
kurių dalis, laikui atėjus, bus per
duota Čiurlionio galerijai. Tik gimi
nės palauks, kol nelabieji ginčai bus 
išspręsti.

DIDELIS SĄSKRYDIS
Gegužės 4 d. Jaunimo Centre Či

kagoje įvyks didysis Lietuvių Fondo 
narių suvažiavimas. Susirinks LF na
riai ir jų įgaliotiniai su viltimi pra
dėti didįjį žygį milijono užbaigimui. 
Tam žygiui jau yra paruoštas smul
kus planas su pagrindiniu šūkiu: 
“Kiekvienam garbė būti pirmojo mi
lijono nariu”. Suvažiavimas bus už
baigtas dideliu banketu JC pastogė
je. Akt. L. Barauskas skaitys V. Krė
vės “Arą” ir po to svečius links
mins žemaitiška iškalba. Populiarias 
dainas atliks sol. Elena Blandytė, 
akompanuojant komp. D. Lapinskui. 
Stalus iš anksto jau užsisakė visa 
eilė organizacijų: agronomai, b<rutie- 
tės, Lietuvos Opera, Lemonto LB ir 
kt. žodžiu, gegužės 4 d. Čikagoje bus 
didelė šventė.

PADĖKA INŽ. K. ASTRAVUI
Manau, kad daugelis “TŽ” skaity

tojų su nemažu įdomumu skaito inž. 
K. Astravo kelionių aprašymus iš 
Artimųjų Rytų ir Europos. Tai tikrai 
gabios vabalninkietiškos plunksnos 
kūriniai, atstovaujantieji jo gimtojo 
krašto rašto brolių — B. Sruogos, L. 
Žitkevičiaus, A. Barono ir kt. litera
tūrinį braižą. Autoriui, kuris ką tik 
čia rašančiam atsiuntė laišką iš Al- 
žerijos, linkime ir daugiau panašių 
aprašymų lietuviškoje mūsų spau
doje paskelbti.
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Naujoji Brazilijos Lietuvių Bendruomenės valdyba, sudaryta iš 1974. III. 
17 tarybos rinkimuose išrinktų asmenų. Iš kairės I eilėje: Stasė Lukoševi
čienė, pirm. Algirdas Sliesoraitis, sekr. Genė Žarkauskaitė; II eilėje: 
ižd. Petras Bareišis, vicepirm. Gražvydas Bačelis, sekr. kun. Pranas Gavė
nas, SDB Nuotr. R. Idikos

Kas daugiausia aukoja Tautos Fondui?

Altorius ar varstotas?
Pokalbis su profesorium Antanu Maceina jo naujos knygos proga

“Išgirskite ir ateikite. Prie
šams puolant, paliekant tėvų ša
lį, nevienam riedėjo ašara 
graudi. Kur jūs esate šiandie
ną?” Tokiais žodžiais kreipėsi į 
“kurčiuosius” Tautos Fondo To
ronto apylinkės atstovybės pir
mininkas A. Firavičius, kalbė
damas įgaliotinių suvažiavime 
balandžio 6 d. Toronto L. Na
muose. Tie žodžiai gerai nusako 
viso suvažiavimo tikslą, būtent, 
pajieškoti būdų sukaupti dides
nes sumas Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Suvažiavimo techniš
koji eiga buvo jau aprašyta pra
ėjusiame “TŽ” nr., tad čia su
stosime ties paskaita, praneši
mais ir diskusijomis.

A. Rinkūnas, Bendruomenės 
veikėjas, kalbėjo tema “Lietu
vos laisvinimas ir finansai”. Pir
mosios paskaitos dalies pagrin
dinės mintys yra išdėstytos “T. 
Z.” 14 nr. vedamajame “Tau
tos Fondas”. Antroje dalyje pa
skaitininkas iškėlė visą eilę 
konkrečių pasiūlymų, būtent: a. 
reikalą gelbėti mūsų išeiviją 
nuo Vakarų pasaulio apėmusio 
indiferentizmo, kuris atnešė 
idealizmo nuosmukį, b. reikalą 
išaiškinti visuomenei • daugelio 
šiuo metu veikiančių fondų tiks
lus ir skirtumus, c. reikalą tu
rėti kokią nors visą išeiviją ap
imančią finansinę politiką, nu 
statančią pirmumo kategorijas, 
d. reikalą aplankyti toliau nuo 
centrų esančias lietuvių koloni
jas bent kartą į metus (atstovy
bės žmonės iš Toronto). Bent 
kartą per kelerius metus visą 
Kanadą turėtų apvažiuoti kas 
nors iš Tautos Fondo centrinės 
įstaigos.

Inž. Z. Jurys, Tautos Fondo 
centrinės vadovybės Niujorke 
vicepirmininkas, padėkojęs ka
nadiečiams lietuviams už gerus 
įnašus į bendrą iždą, sustojo 
ties centrinės įstaigos persiorga
nizavimu pagal naują čarteri. 
Klek tas persiorganizavimas pa
lies Kanados TF struktūrą, bus 
išsiaiškinta greitu laiku. Perei
damas prie pasiūlymų gauses
nių lėšų telkimui, jis ypač pa
brėžė asmeninių kontaktų svar
bą, kur negalima tiesiogiai, tai 
bent kreipiantis laišku.

Aug. Kuolas, Tautos Fondo 
Kanados atstovybės pirminin
kas, pirmiausia supažindino su 
savo darbo kolegomis: vicepirm. 
dr. J. Yču, sekr. J. Gustainiu, 
ižd. V. Kazlausku ir nariu A. 
Skrebūnu. Pranešė, kad trijose 
apylinkėse veikia vietinės TF at
stovybės: Toronte, Hamiltone ir 
Montrealyje. Vienuolikoje apy
linkių veikia TF įgaliotiniai ir 
tik keturiose apylinkėse TF tie
sioginio atstovavimo neturi: 
Otavoje, Kalgaryje, Edmontone 
ir Thunder Bay. Per pastaruo
sius aštuonerius metus Kanado
je surinkta $78,545 (metinis vi
durkis apie $10,000). Metinės 
rinkliavos ypač padidėjo nuo 
1971 m. Tais metais surinkta 
$10,433, 1972 m. — $14,243, o 
1973 — $15,352. Žiūrint Į rink
liavas apylinkėmis, visus toli 
pralenkia Torontas, kur 1973 
m. buvo surinkta $8,000, t.y. di
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Mūsų brangiai mamytei ir žmonai

a.a. Antaninai Jakeiaitienei
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems kop- 
lyčioje, aukojusiems šv. Mišias už jos vėlę., prisiuntusiems 1 
daugybę gėlių bei visiems, dalyvavusiems gedulingose 
Mišiose ir palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą — || 
Šv. Jono lietuvių kapines. Taip pat nuoširdi padėka visiems 
užjautusiems mus skausmo valandoje, klebonui kun. P. 
Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui už maldas koplyčioje, šv.
Mišias bažnyčioje bei palydėjimą į amžino poilsio vietą, g

Visiems nuoširdus ačiū — Vyras Jeronimas
Dukros — Rūtelė ir Danutė
Brolis Justinas su šeima

desnė pusė visų Kanados lietu
vių suaukotos sumos. Esminis 
nuopelnas čia priklauso labai 
energingam Toronto atstovybės 
pirm. A. Firavičiui. Po Toronto 
seka Hamiltonas, surenkąs į me
tus apie $2000.

A. Firavičius, TF Toronto 
apylinkės atstovybės pirm., pa
brėžė asmeninių kontaktų rei
kalą, konkrečiai pailiustruoda
mas faktais, kaip atstovybės na
riai skiria savo poilsio laiką, 
lankydamiesi pas galimus auko
tojus. Toliau eina propaganda 
visur, kur tik galima prieiti. Di
delės pagalbos susilaukiama iš 
jau pradėtos TF kartotekos, 
kurioje vedama aukotojo sąskai
ta ne tik už einamuosius, bet ir 
už praėjusius metus nuo pat TF 
atstovybės įsteigimo.

Kas daugiausia TF aukoja? 
Tai tautiečiai 48 65 metų ribo
je. Senimo yra žymiai daugiau 
nei jaunimo. Dar viena nauja 
idėja yra atstovybės narių lan
kymasis už Toronto esančiose 
mažose vietovėse, kur nėra 
Bendruomenės apylinkių. TF 
Toronto apylinkės atstovybę su
daro: A. Firavičius, P. Morkūnas, 
V. Montvila ir J. Vaičeliūnas.

A. Patamsis, Hamiltono apy
linkės- atstovybės pirm., nusi
skundė vis didėjančiu abejingu
mu TF reikalams ir tuo pačiu 
vis sunkėjančiomis rinkimo sąly
gomis. Pageidavo, kad būtų išsi
rūpinta teisė išduoti aukoto
jams nuo mokesčio atleidimo 
kvitus, kad spauda spausdintų 
aukotojų sąrašus nemokamai 
Atstovybę sudaro: A. Patamsis, 
P. Kanopa, F. Rimkus, K. Baro
nas, A. Garkūnas ir B. Milašius.

Diskusijos. Nusistatyta susto
ti ties kiekvienu iš svarbesnių 
pasiūlymų, bei priimti reko
mendacijas TF Kanados atsto
vybei.

1. Vienbalsiai pripažinta, kad 
nuosaikus išsiaiškinimas visuo
menei apie visus esamus fondus 
yra būtinas, kaip yra būtina ir 
nuolatinė TF prapaganda tiek 
rašytuoju tiek gyvuoju žodžiu. 
Nebuvo vieningos nuomonės dėl 
jungtinio finansų komiteto rei
kalingumo. TF Kanados atstovy
bės pirm, buvo paprašytas pa
sistengti įrašyti tą klausimą į 
naujosios KLB krašto tarybos 
pirmosios sesijos darbotvarkę.

2. Pritarta A. Patamsio pasiū
lymui išsirūpinti teisę išduoti 
nuo mokesčio atleidimo kvitus 
už aukas T. Fondui.

3. Pritarta A. Firavičiaus pa- 
siūlimui visiems sudaryti tiks
lesnes esamų ir būsimų aukoto1- 
jų kartotekas, sustiprinti asme
ninius ryšius tarp rinkėjų ir au
kotojų.

4. Paprašyti TF centrinę 
įstaigą, kad ji išsiaiškintų su 
Šaulių Sąjungos centru galimy
bę stipriau įjungti šaulius į Tau
tos Fondo darbus.

Tai buvo pirmasis bandymas 
sukviesti Tautos Fondo atstovų 
bei įgaliotinių Kanadoje pasita
rimą. Nuomonių pasikeitimas, 
kaip matome, buvo labai naudin
gas, tad nutarta tokius suvažia
vimus ruošti ir ateityje. A. R.

(TĘSINYS IS PRAtJUSIO NR.)
— Kiekvieno krikščionies už

davinys yra dalyvauti pasaulio 
krikščioninime. Kokiu būdu gali 
jis šią paskirtį atlikti: taikyda
masis prie pasaulio bei su juo ei
damas, ar jam priešindamasis 
bei jį lenkdamas krikščionišką
ja linkme?

— Apie tai kalbu savo knygo
je platokai (plg. p. 258-324), to
dėl nenorėčiau čia kartotis, čia 
galima būtų tik pridurti, kad 
pasaulio krikščioninimas nesu
daro dilemos: arba prie pasaulio 
taikintis, arba jam priešintis. 
Greičiau krikščioninimas yra sa
votiška dialektika: ir taikintis, 
ir priešintis.

Juk visas dieviškasis Apreiš
kimas, pradedant ženklais gam
toje ir baigiant Jėzumi Kristu
mi, yra ne kas kita, kaip Dievo 
nusileidimas į pasaulį ir įsivil
kimas į jo pavidalus arba Dievo 
kenozė (plg. Pil 2,6-8), vadinasi, 
prisitaikymas, čia Dievas prisi
ima, kaip šv. Povilas sako, “tar
no pavidalą” (t. p.), kad taptų 
žmogui artimas: suvokiamas, 
pergyvenamas, pasekamas, ka
dangi savo garbės šviesoje arba 
transcendencijoje “Dievo niekas 
niekados nematė” (1 Jo 4,12). 
Šią Dievo kenozę permažai ap
mąstome. Tuo tarpu tai ji yra 
vedamoji gairė Jo ir Jo Bažny
čios santykiui su pasauliu su
prasti. Nes Kristuje Dievo pri
sitaikymas prie pasaulio pasiekė 
augščiausio laipsnio: prisiimda
mas žmogiškąją prigimtį, Die
vas čia tapo, kaip ir mes visi, 
tikru žmogumi. Argi tad Bažny
čia, būdama Kristaus istorijoje, 
galėtų eiti kitokiu keliu? Juk 
jeigu Kristus, “esme būdamas 
Dievas” (Pil 2,6), tiek prisitaikė, 
jog “pats save sunaikino”, išsi- 
vilkdamas iš dieviškosios būse
nos ir apsivilkdamas tarno būse
na, tai kaip galėtų Bažnyčia pra
eiti pro kultūrinius pasaulio pa
vidalus, jų neprisiimdama? Ši
taip elgdamasi, ji arba liktų gry
nai vidinis-psichinis pergyveni
mas, kurio taip pat niekas nie
kur nepastebėtų (spiritualizmas), 
arba sustingusi vieno kurio kul
tūrinio pavidalo seniena, saky
sime, lotyniškumas, kuris būtų 
svetimas visiems kitiems pavida
lams ir todėl jų neįtaiguojąs 
(tradicionalizmas). Pasaulio kul
tūra yra Bažnyčiai tokios pat 
rėikšmės, kokios Kristui žmo
gaus prigimtis. Įsikūnyti yra 
Bažnyčios veiksena pasaulyje ir 
tuo pačiu jo krikščioninimo bū
das. O įsikūnyti reiškia padaryti 
pasaulį tiek savą, jog jis taptų su
dedamąja Bažnyčios prigimties 
dalimi (jos žmoniškumas).—Tai 
viena minėtos dialektikos pusė.

Pasaulio krikščioninimas yra 
tačiau jo keitimas: atnaujini
mas, perkūrimas, palenkimas 
Kristui, vadinasi, nesusitaiky
mas su juo tokiu, koks yra, taigi 
jam priešinimasis, kadangi pa
saulis yra pilnas blogio, šia 
prasme Bažnyčia irgi eina Kris
taus pėdomis. Kristus prisiėmė 
pilnutinę žmogiškąją prigimtį, 
išskyrus nuodėmę, nes nuodė
mė prigimčiai nepriklauso; prie
šingai, ji prigimtį gadina bei iš
kreipia tuo, kad ją stumia tolyn 
nuo Dievo. Tai reiškia: Logos 
įsikūnijimas buvo sykiu ir pa
saulio paneigimas; pasaulio, 
kiek jis yra nuodėmingas ir to
dėl Dievui prieštaringas. Taip 
ir Bažnyčia. Ji prisiima pasau
lio pavidalus, kur ir kiek jie yra 
dieviškosios kūrybos (tiesos, gė
rio ir grožio) išraiška. Bet ji at
meta pasaulio pavidalus, kur ir 
kiek jie dieviškąją kūrybą griau
na ir dieviškąjį paveikslą žmogu
je temdo. Nes “koks gi yra su
tarimas Dievo Bažnyčios su sta
bais?” (2 Kor 6,16). Nuosekliai 
tad krikščioninti pasaulį reiškia 
visados buvoti atstu nuo jo, nes 
kitaip neregėtume jame veikian
čios niekšybės paslapties (plg. 
2 Tęs 2,7) ir tuo pačiu patys pa
tektume į jos pinkles. — Tai 
antroji pasaulio ir Bažnyčios ar
ba pasaulio krikščioninimo dia
lektikos pusė.

Štai kodėl savo knygoje ša
lia ištikimybės ir įsipareigojimo 
pasauliui kalbu ir apie dvasių 
skyrimą bei nesitaikymą prie pa
saulio. šiuo atžvilgiu pasaulišk 
kis, kurio įnašas pasaulio išga
nymui vyksta kaip tik pasauli
nėmis tarnybomis, turi būti 
ypatingai budrus, nes pasaulis 
yra ne tik šalia jo; pasaulis yra 
jis pats — ligi pat savo prigim
ties gelmių. Ana dialektika — 
prisitaikyti ir priešintis — liečia 
ne tik objektyvią plotmę, bet 
ir subjektyvią arba mus pačius, 
nes ir mes patys esame persunk
ti blogio, vadinasi, visados tyko- 
mi pavojaus pasukti keliu, ve
dančiu tolyn nuo Dievo, ir tuo 
išduoti mūsąjį pašaukimą.

— Esate parašęs eilę veikalų 
teologinėm temom. Ar tai at
skleidžia Jūsų minties bei šir
dies linkmę, ar j šią sritį skatina 
Jus religinės literatūros stoka 
lietuviškajame gyvenime?

— Atsakyti į šį Jūsų klausi
mą man yra truputį nejauku, 
nes čia reikia kalbėti labai atvi

rai, gal net peratvirai. Prisipa
žinsiu: religinės literatūros sto
ka (tiek seniau tėvynėje, tiek 
dabar tremtyje) nevaidino, man 
rašant, jokio vaidmens. Aš ne
sijaučiu už šią stoką atsakingas 
ir nesu kviestas ar kviečiamas 
jai užpildyti. Kaip jau minėjau, 
pasauliškio tarnybą prie alto- 
riaūs.laikau antrine. Tai tinka 
ir religinės literatūros kūrimui: 
šisai yra dvasiškio pareiga kaip 
Evangelijos skelbimo būdas. Bet 
mūsų laikais pamokslo šventyk
loje nebepakanka. Mūsų meto 
žmogus daugiau skaito, negu 
klauso. Todėl šalia sakytinio žo
džio (dažnai net ir vietoje jo) 
šiandien yra būtinas ir rašytinis 
žodis. Tačiau jam gaminti yra 
pašaukti bei pašvęsti dvasiškiai. 
O dvasiškių šiam reikalui turė
jome ir turime pakankamai — 
tiek, kiek tokių žmonių neturi 
jokia kita mūsojo gyvenimo sri
tis. Tai esu spaudoje užsiminęs 
jau nekartą. Todėl ašen nesijau
čiu esąs dvasiškio padėjėjas raš
to srityje. Apie šimtas tremties 
dvasiškių, sugebėję parašyti di
sertaciją ar licencijato darbą, 
sugeba, be abejonės, ir toliau 
rašyti knygų. O jei jie to neda
ro, tai jau yra jų pačių ir jų va
dovybės reikalas. Pasauliškis 
gali pirštu rodyti į šį trūkumą, 
tačiau jis nėra įpareigotas tokiu 
atveju eiti pagalbon, kaip jis 
nėra įpareigotas atlikti Dievo 
žodžio liturgiją, jei kunigas lai
ku šventyklon neatėjo, nes — 
pramiegojo. Tai visai kas kita, 
negu misijų kraštuose ar komu
nistų valdomose šalyse. Bėdos 
atvejo religinei literatūrai kur
ti lietuviškajame gyvenime tik
rai nėra. Čia esama tik vidinio 
polėkio stokos. Dėl šios priežas
ties nevienas mano bičiulis yra 
mane gundęs, liautis pagaliau 
rašius religinio pobūdžio kny
gas ir imtis filosofinių ar litera
tūrinių.

Jeigu tad tremtyje parašiau 
keletą šios rūšies dalykų, tai ve
damas tiktai savos minties bei 
širdies. Kaip žinote, savo jau
nystėje praleidau penkerius me
tus kunigų seminarijoje Gižuo
se, Vilkaviškio vyskupijoje (ne 
Kaune, kaip kartais spaudoje 
rašoma), svajodamas tapti ku
nigu. Juo netapau. Tačiau dė
mesio religijai dėl to neprara
dau. Man atrodė,‘kad jei Dievas 
yra; jei Jis davė žmonijai Ap
reiškimą; jei net įsikūnijo, mirė 
ir prisikėlė; jei įsteigė Bažny
čią, kad ši plėštų Jo išganomąją 
Valią istorijoje, — tai juk nega
lima praeiti pro tokius įvykius 
tylomis, nepasiklausus, ką jie 
reiškia man pačiam ir kokie 
santykiai turi susiklostyti tarp 
jų ir žmonijos. Dvylika metų Vo
kietijoje (1944-56) neturėdamas 
jokios aiškesnės tarnybos, mėgi
nau leisti laiką, kaip tik šiuos 
mūsų tikėjimo įvykius apmąsty
damas įvairiais atžvilgiais ir juos 
net iš naujo pastudijuodamas 
Freiburgo/Br. universiteto teo
logijos fakultete trejetą semest
rų. Iš šių apmąstymų bei stu
dijų ir gimė pirmosios mano 
knygos tremtyje. O kad jos ne
gulėjo stalinėje, tai reikia dė>- 
koti prel. Pr. Jurui, kuris jėu 
1948 m. pasisiūlė išleisti mano 
‘raštus’. Jis turėjo galvoje se
nuosius, pasirodžiusius Lietuvo
je. Bet aš tada jau buvau para
šęs porą naujų (“Didysis Inkvi
zitorius” ir “Jobo drama”). Tad 
šie ir išėjo pirmiausia, o po jų ir 
kiti — vis to paties prelato lė
šomis. Vėliau atsirado naujų 
mecenatų: kun. P. Ažubalis' 
prel. P. Celiešius, kun. V. Pui
dokas, kuriems visiems šia pro
ga reiškiu viešą bei gilią padė
ką. Taigi: ne aš atėjau pagalbon 
dvasiškiams savo raštais, o dva
siškiai atėjo man pagalbon, kad 
šie raštai galėtų pasirodyti vie
šumoje. O kad jie iš dalies už
pildo religinės literatūros stoką 
mūsų gyvenime, tai tik atsitik
tinis ir antrinis dalykas. Šisai 
akstinas nebuvo jų atsiradimo 
vidinė paskata.

— Rašydamas bei leisdamas 
savo veikalus, sulaukiate, be 
abejonės, įvairių atsiliepimų iš 
skaitytojų ir recenzentų. Kaip 
žiūrite į jų atoveiką? Ar randa
te pakankamo dėmesio savo 
idėjoms?

— Pačiam autoriui tai sunku 
vertinti. Recenzijų, atrodo, esa
ma pakankamai. Tačiau recenzi
ja visados yra tik nuoroda skai
tytojui, kad štai išėjusi nauja 
knyga. Be abejonės, recenzentas 
paprastai pareiškia ir kritinių 
pastabų, tačiau jos esti neišven
giamai tik kitokios pažiūros san
trauka, o ne šios pažiūros pla
tesnė bei sistemingesnė sklaida. 
Ir štai, šio dalyko ašen kain tik 
ir pasigendu mūsų laikraštijoje. 
Mums stinga didesnio dėmesio 
pačioms problemoms. Kiekviena 
knyga — kito ar mano — patei
kia skaitytojui eibę klausimų. 
Kodėl tad nepanagrinėjus — ne 
tiek knygą, kiek tą ar kitą klau
simą? Deja . . . Sakysime: “Di
džiųjų dabarties klausimų” 
(1971) recenzentams atsakiau ei
le “Laišku mano kritikams” 

(“Draugo” kult: priedas 1972, 
nr. 44-52), manydamas, kad tuo 
išjudinsiu pačių problemų sklai
dą. Bet visiškai nieko. Niekas 
nesiteikė kalbėtis toliau. Viena 
vienintelė mano paliesta proble
ma rado netikėto atgarsio, bū
tent, P. Teilhard de Chardin. O 
kad ir ji pergreitai neužsnūstų, 
parašiau irgi eilę “Laiškų Teil- 
hardo šalininkams” (“Draugo” 
kult, priedas 1973, nr. 40-51). 
Tačiau Teilhardas nėra nei vie
nintelė, net pati svarbiausia 
problema, kiuri turėtų mus jau
dinti ir dėl kurios galėtume pa
siginčyti.

Pastarojoje mano knygoje 
“Krikščionis pasaulyje” tokių 
šio meto klausimų esama dau
gybės. Ar jie bus spaudoje 
svarstomi, šiandien dar peranks- 
ti pasakyti. Tačiau šio pokalbio 
pradžioje sąmoningai pabrėžiau, 
kad tai knyga, skirta pasauliš- 
kiams, ir kad todėl pasauliškiai 
patys pirmieji turėtų ją vertin
ti bei joje keltus ar’pajudintus 
klausimus toliau išvystyti. Ar ši 
viltis įvyks? Lukterėkime!

Ar esama pakankamo dėme
sio manoms idėjoms? Manau, 
kad senesnėje kartoje — taip. O 
jaunesnėje, augusioje jau trem
tyje? Nežinau, nes su šia karta 
tiesioginio sąlyčio neturiu. Tai 
jau galėtumėte Jūs, mielasis Re
daktoriau, geriau pasakyti.

Tuo, atrodo ir būsiu išsėmęs 
Jūsų man pateiktus klausimus. 
Dėkodamas Jums, kad šiuo būdu 
atveriate savo puikiai redaguo
jamo ir įdomaus laikraščio skil
tis manajam “Krikščionis pasau
lyje” pristatyti, linkiu Jums di
džios sėkmės ir reiškiu gilią pa
garbą.

Jūsų
A. Maceina

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. IS bityno: 

30 Dewsou St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSIL-iYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

Baltiečią vakare Otavoje — L. Skripkutė su Hamiltono parlamentaru

LIETUVIŠKIEJI
Kaikurie žmonių elgsenos eks

pertai įvairų ir gana dažną sie
nų tėpliojimą norėtų laikyti 
bendrosios kultūros dalimi. At
seit, visą tą reiškinį norima su- 
tapdinti su bendromis elgesio 
normomis, sutinkant, kad tai 
esama kaip ir normalios ekspre
sijos formos.

Kaip ten įbebūtų, bet sienų 
paišymas, rašinėjimas ar tėplio- 
jimas tapo nemažos mados rei
kalu. Viešųjų pastatų sienos, 
tiltai ir patiltės, parkų suoliukai, 
net viešojo transporto priemo
nės neišvengia tos dvidešimtojo 
amžiaus “meninės” formos iš
raiškų. O ką jau bekalbėti apie 
prausyklų (ir išviečių) sienas! 
Įrašai ten vieni “gražesni” (ar 
baisesni) už kitus. Visa tai gali
ma būtų praleisti abejingai ir 
nekreipti dėmesio, bet kai tie 
“grafitiškieji” reikalai neaplen
kia ir lietuviškosios aplinkos, 
jau reikia prabilti, štai, gastro
liavo vienoje gražioje lietuviško
je vietovėje lietuviškas jaunimo 
sambūris. Rengėjai pasirūpino, 
kad užsceny esą persirengimo, 
pasiruošimo ir grimo kambariai 
būtų šviesūs, jaukūs ir patogūs. 
Turi gi sudaryti sveteliams kiek 
galint geresnes sąlygas! Po sėk
mingo pasirodymo rengėjai var
go, dirbo ir stengėsi nuvalyti, 
nutrinti, numazgoti ar net ir da
žais užlyginti visus tuos užrašus, 
kurie buvo palikti ant sienų 
(“menininkai” vartojo papras
tus ir lūpų pieštukus, rašalą, 
spalvotą kreidą). Jei tie palikti 
tekstai būtų buvę bent nekalto 
turinio, dar nebūtų taip blogai, 
bet nemaža dalis jų buvo ne
švankūs sakiniai, žodžiai, pieši
niai. Įdomu ir tai, kad tėplioto-

The
Carling 

Community Arts 
Foundation

DEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION

Šis Fondas buvo įsteigtas remti bei skatinti puoselė
jimui daugiakultūrių tradicijų. Mes teikiame finansinę 
paramą šiose srityse: liaudies meno, kultūrinės veiklos 

ir specifiškai etninių programų.

Mes mielai atsiliepiame į prašymus — informacijos 
ir paramos. Prašome kreiptis šiuo adresu: The General 
Manager, The Carling Community Arts Foundation, 
79 St. Clair Ave East, Toronto, Ontario, M4T 1M6

CARLING O'KEEFE BREWERIES 
Brewers of Black Label, Heidelberg and Red Cap

"GRAFFITI"
jų tarpe buvo ne tik paauglių 
vaikinų, bet ir merginų. Kurie 
jų daugiau reiškėsi “meninė
mis” pastangomis, būtų sunku 
pasakyti, bet toji aktyvistų 
“publika” buvo mišri. Atseit, vi
sa tai buvo daroma, jei ir ne pa
čiam ar pačiai aktyviai dalyvau
jant tai bent toleruojant.

Tuo “graffiti” antplūdžiu 
skundžiasi ir įvairių mūsų vasa
ros jaunimo stovyklų tvarkyto
jai. Ir ten kenčia barakų bei 
prausyklų sienos, skelbimų len
tos ar net ir aplinkos gamta — 
medžių kamienai, pakelės takų 
suolai ir 1.1. Šiuo metu, dar prieš 
stovyklavimo sezono pradžią, 
kaip tik skubama perdažyti vie
nos stovyklavietės patalpų sie
nas, nes įrašai jau perdaug 
skandalingi. Išorėje neretai var
tojamos suspaustu oru dažų 
skardinės. Paspaudi mygtuką ir 
dažyk, piešk kokia tik spalva no
ri. Tai lakas ar aliejiniai dažai, 
kuriuos labai sunku pašalinti. 
Taigi, “menininkų” techniškos 
priemonės labai patobulintos, o 
vaizduotė itin laki.

Kalbos nėra, dauguma jauni
mo “graffiti” mene tikrai nepa
sireiškia, bet visuomet rasi vie
ną kitą, kuris ar kuri nori išsi
skirti iš bendrųjų normų. Mūsų 
jaunimo organizacijų ir mokyk
lų vadovybės turėtų atkreipti 
didesnį dėmesį į tą reiškinį, nes 
visuomenės turto gadinimas ir 
aplamai estetika negali ilgiau 
toleruoti tokio pobūdžio “veik
los”. Jaunimo energija turėtų 
būti nukreipta naudinga ir pozi
tyvia linkme. Destruktyvūs pa
sireiškimai telieka negausiems 
nesubrendėliams.

Al. Gintautas
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PIRMOJI SĖJA
Smėlėtuose Varėnos rajono Matui

zų sovchozo laukuose sėją jau kovo 
36 d. pradėjo traktorininkas A. Ka
marauskas. “Komjaunimo Tiesa” ko
vo 29 d. atskleidžia dalį sėjos prob
lemų. Vasarinėmis grūdinėmis kul
tūromis Lietuvos kolchozuose ir sov- 
chozuose numatyta apsėti 600.200 
hektarų. Tie visi ūkiai turi 41.476 
traktorius, bet tik 40.887 mechaniza
torius. Spragai užpildyti reikia prak- 
tikantų bei traktorių nevairuojančių 
mechanizatorių talkos, bet ja nevisa- 
da gali pasikliauti: “Ypač sunki pa
dėtis Jonavos, Zarasų, Kauna. Pa
kruojo, Anykščių, Akmenės, Širvin
tų rajonuose. Ten 100 traktorių ten
ka vos 89-91 mechanizatorius. Vadi
nasi, komjaunimo rajonų komitetai 
laiku nepagalvojo apie busimųjų 
mechanizatorių ugdymą. O tai gali 
brangiai kainuoti. Nereikia pamiršti, 
kad, valandą pastovėjęs be darbo 
T-150, palyginus su DT-75, atneša 
milžinišką nuostolį — net 57% su
ariama mažiau dirvų, 59% mažiau 
pasėjama grūdų, 83% prarandami, 
ruošiant dirvas sėjai ...”

LAIVININKYSTĖS SEZONAS
“Tiesoj” kovo 27 d. skelbiama 

ankstyva laivininkystės sezono pra
džia: “Neįprastai šilta žiema gero
kai sutrumpino upeivių atostogas. 
Dekada anksčiau, negu pernai, pra
sidėjo nevigacija Nemunu. Inkarus 
pakėlė savaeigės krovininės baržos 
“Akmena”, “Armėną” ir “Audra”. 
Jas į pirmąjį reisą Kaunas — Jur
barkas išvedė 1973 m. socialistinio 
lenktyniavimo nugalėtojų kapitonų
S. Astrausko, R. Mažuknos ir S. Vyš
niausko įgulos...” Nemuno laivi
ninkystės upeiviai yra įsipareigoję 
pervežti 200.000 tonų krovinių dau
giau nei pernai. Dvigubai daugiau 
statybinių medžiagų bus pateikta Lie
pojai, Petrozavodskui ir Archangels- 
kui. Upeivių darbą pagerins Kauno 
Vilijampolės rajone įrengtas naujas 
uostas ir laivų remonto įmonė.

EISMO SAUGUMAS •
Specialiame seminare Vilniuje ko

vo 12 d. vadovaujantys valdžios ir 
partijos pareigūnai aptarė priemo
nes eismo saugumui sustiprinti. Pra
nešimus skaitė vilniškio vidaus rei
kalų ministerio pavaduotojas A. Lius- 
tikas ir maskvinės vidaus reikalų mi
nisterijos valstybinės autoinspekcijos 
valdybos viršininkas V. Lukjanovas. 
Susirūpinti verčia didėjantys auto
mobilių, o su jais ir eismo nelaimių 
skaičius. “Tiesos” 60 nr. teigiama, 
kad Lietuvos gyventojai dabar jau 
turi daugiau kaip 70.000 nuosavų 
lengvųjų automobilių. Prie jų reikia 
pridėti motociklus, mopedus, autobu
sus, sunkvežimius. Laikraštis patei
kia liūdnoką statistiką: “Vien per 
pirmuosius du šių metų mėnesius 
mūsų respublikoje įvyko 442 avari
jos, kurios 71 žmogus žuvo, 376 — 
sužaloti. Tiesa, tai mažiau, negu per
nai per tą patį laikotarpį. Tačiau 
privalome padaryti viską, kad eis
mas būtų dar saugesnis ..Tos pa
čios “Tiesos” 65 nr. respublikinės 
autoinspekcijos darbuotoja L. Ma
ciulevičienė skaitytojus supažindina 
su Kėdainių — Krakių plente prie 
Josvainių kovo 18 d. įvykusią skau
džią nelaimę. Keleivinis autobusas, 
vežęs statybininkus į darbą, susiti
ko su priešais atvažiuojančiu sunk
vežimiu ir puspriekabe. Kauno auto
transporto įmonės vairuotojas P. A. 
Grybas vežė 19,5 tonos metalo lapų, 
kurių vienas buvo išsikišęs iš sunk
vežimio ir kaip peiliu perskrodė au
tobuso kairįjį šoną. Šioje nelaimėje 
žuvo autobuso vairuotojas Antanas

SUDBURY, ONTARIO
REKOLEKCIJOS, kurias labai 

sėkmingai vedė Manitouwadge kle
bonas kun. Augustinas Sabas, su
traukė daug tautiečių iš Sudburio ir 
apylinkės. Iš Sudburio kun. Aug. Sa
bas išvažiavo į Sault Ste. Marie vesti 
gavėninio susikaupimo tenykščiams 
lietuviams.

KITOS ŽINIOS. Port dr. Jonas 
Romas ir Danguolė Kačinskai su šei
ma ir M. Kriaučeliūnienė gražiai 
praleido trejetą savaičių atostogų St. 
Petersburgh, Floridoj, pas vaišinguo
sius Ireną ir Joną Kačinskus, Romo 
tėvus, J. I. Kačinskai yra geriausiai 
ekonomiškai įsikūrę iš visų ten per
sikėlusių Sudburio lietuvių. Grįžtant 
iš atostogų, teko pavojingai skristi 
per mirtį nešančias audras. — Ago
ta Pranckūnienė praleidusi trejetą 
mėnesių atostogų pas savo draugus 
Niujorke, laimingai grįžo į Sudburį 
ir vėl aktyviai Įsijungė j lietuvių ko
lonijos gyvenimą. — Algis Kručas iš
skrido mėnesiui į. Europą. Aplankys 

Australijoje Adelaidės mieste Šv. Kazimiero lietuvių mokyklos mokslo me
tų užbaigimo proga buvo pastatyta operetė “Meškiukas Rudnosiukas”. Nuo
traukoje — Donatas Mauragis, 5 m. amžiaus, ir jo sesutė Daina Mauragy- 
tė, 3,5 m., dainuoja operetės preliudiją. Operetėje pasirodė net 32 artis
tai — dainininkai ir šokėjai. Operetė buvo pakartota ALK Federacijos su
važiavimo metu 1973 m. gruodžio 30 d.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamai pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Bložė, statybininkai Romualdas Šal- 
nys, Steponas Grikštas ir Antanas 
Vilčinskas. Nelaimė įvyko dar rytui 
neiššaušus, kai buvo važiuojama su 
šviesomis. Autobuso vairuotojas bu
vo pasukęs į dešinę pusę praleisti 
sunkvežimio, bet negalėjo matyti to 
atsikišusio metalo lapo. L. Maciule
vičienė siūlo atkreipti didesnį dėme
sį į sunkvežimių tvarkingą pakro
vimą.

STUDENTU SKUNDAS
“Komjaunimo Tiesa” 46 nr. pa

skelbė daugiau kaip 70 Vilniaus uni
versiteto studentų pasirašytą laišką: 
“Mes, VVU studentai, norime, kad 
mūsų valgykloje “Juventus” būtų 
švarūs indai... Dabar šaukštus ir ša
kutes čia plauna šaltu vandeniu, to
dėl, paėmęs “švarų” šaukštą, gali pa
sakyti, kokią prieš tai sriubą juo 
valgė. Paprašius skundų ir pageidavi
mų knygos, išgirsi: “nekibkite, yra 
valgyklos vedėja”. Būti gal ir yra, 
bet mes jos niekada nematome. Ne 
sykį rašėme į “Tarybini studentą”, 
bet niekas nepadėjo. Kiek dar visa 
tai tęsis?” Į šį atvirą laišką buvo pri
versta atsiliepti Vilniaus valgyklų 
tresto direktorė E. Todesienė. Val
gyklos apsileidimą ji teisina indų 
plovimo priemonių neturėjimu ir ... 
indų plovimo mašinos vandens šildy
tuvo sugedimu. Taigi, nėra indų plo
vimo priemonių, bet yra jiems plau
ti mašina su sugedusiu vandens šil
dytuvu. Parodžiusi tokį logikos per
liuką, E. Todesienė pažadėjo studen
tams paskirti lėšų toms stebuklin
goms priemonėms įsigyti. Šiuo paža
du, atrodo, nelabai nori tikėti ir "K. 
T.” redakcija, nes jo įgyvendinimas 
kartais užtrunka mėnesius ar net iš
tisus metus, o per tą laiką studentai 
dėl nešvarių indų gali susilaukti in
fekcinių susirgimų. Redakcija klau
sia. “ką apie panašius dalykus gal
voja Vilniaus miesto sanitarijos ir 
epidemiologijos stotis?”

BALANDŽIO PIRMOJI
Tradiciniam balandžio pirmosios 

pokštui “Literatūra ir Menas” šį kar
tą pasirinko ilgoką Romo Mačiu
lio rašinį “Epochų sąskambiai” apie 
Vilniaus senamiesčio statybines re
formas, suplanuotą 27 augštų bloki
nį modernų pastatą, eismo nukreipi
mą į siaurąsias gatveles. Rašinyje pa
liečiama ir Vilniaus katedra: “Itin 
buvo abejojama, ar mūsų baltoji 
gulbė — senoji katedra — atlaikys 
būsimo mašinų srauto gaudesį. Bet 
jaudintis, matyt, nėra prasmės. Ar
chitektai surado sąmojingą, užsienio 
statybų praktikoje dažnai naudoja
mą priemonę. Katedros aikštė nuo 
intensyvaus eismo magistralės bus 
atkirsta trijų metrų aukščio siena. 
Yra paruošti du jos variantai: pagal 
pirmąjį tai turėtų būti grandiozinis 
blokinio stiklo vitražas, vaizduojantis 
pagrindinius miesto istorijos momen
tus; antrojo projekto autoriai siūlo 
statyti imituojantį senosios pilies 
sieną gotikinio stiliaus statinį su sar
gybos bokštais kampuose, iš kurių 
vilniečiai ir miesto svečiai galėtų 
pasigėrėti nuostabiu Stuokos-Gucevi
čiaus kūriniu. Tačiau mūsų specialis
tai, darydami naują projektą, tarė 
unikalų žodį. Jie nusprendė netiesti 
didelės asfalto magistralės Komjau
nimo gatvės kryptimi. Pasinaudoda
mi senojo miesto planavimo princi
pais, jie išsklaidė ją į daugiau smul
kių magistralių ...” Balandinis raši
nys užbaigtas tradiciniu pranešimu, 
kad visų planų peržiūra ir aptarimas 
įvyks sekantį pirmadienį, o tas pir
madienis kaip tik ir buvo balan
džio 1. Skaitytojai kviečiami atvykti 
salėn ir pareikšti konstruktyvius 
pasiūlymus. V. Kst.

Britaniją, V. Vokietiją, R. Berlyną, 
Daniją, Olandiją, Belgiją ir Prancū
ziją. — Antanas Strakauskas grįžo iš 
Providence, R. I., kur vaišingoj kun. 
V. Martinkaus pastogėj maloniai pra
leido dešimtį dienų. — Jurgis Šlei
nius su žmona atostogas praleido In
dijoje. K. A. S.

“PAGARBA MOTINAI” — minė
jimas ir pobūvis įvyks gegužės 4, 
šeštadienį, 7 v. v., 130 Frood Rd., 
ukrainiečių salėje. Programoje: Gra
sęs Petrėnienės paskaita, tautiniai 
šokiai, atliekami “Ramunėlės” (va
dovė Silvija Martinkutė), tautinės 
dainos choro, vadov. Alekso Kusins- 
kio ir kt. Visas mielas motinas kvie
čiame būtinai dalyvauti.

Už gyvybę, nemigo naktis ir mo
tinos širdį pagerbkime jas, dalyvau
kime visi ir pasikvieskime svečių. 
Meninei programai pasibaigus — šo
kiai, bufetas.

KLB Sudburio apyl. valdyba

Balandžio 20, šeštadienį, 7 valandą vakaro Tillsonburgo Lietuvių 
Medžiotojų ir Meškeriotojų Klubas "VILKAS” kviečia visus j PASILINKSMINIMĄ —

4 psl. • Tėvižkės Žiburiai • 1974. IV. 18 — Nr. 16 (1263)

e LIETUVIAI PASAULYJE
zuikių balių
0 Meninę programą atliks Toronto lietuvių choras "VARPAS”

• Šokiams gros gera muzika • Bus turtinga loterija

• Vakarienė — žvėriena, žuviena ir kt. • Įvairūs gėrimai
VALDYBA

S HAMILTON

Hamiltono LSK Kovas 25-rių metų 
sukakties proga rengiamo minėjimo C/Cy/ C7///C7

fe VISI KVIEČIAMI Į TRADICINĮ METINĮ Londono “Baltijos” ansamblio

PAVASARIO D Al E 
balandžio 27, šeštadienį, 8 v.v., H® 9

PUIKIOJE CENTENNIAL SALĖJE, 550 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO
•t-

• Šokiams gros garsusis A. Modesto • PROGRAMOJE: "Baltijos” ansamblio

Neolituanų orkestras iš Čikagos šokiai ir dainos
• Bufetas, gėralų pasirinkimas, turtinga loterija. įėjimas: suaugusiems $4, studentams $2

šeštadienis, balandžio 20 d
11 v. ryto Westdale College salėje 
(Main St. W.)

žaidynių pradžia
Dalyvauja Toronto Aušra, Vytis ir 
Hamiltono Kovas.

7 v.v. Jaunimo Centre iškilmingas

minėjimas 
banketas

• Šilta vakarienė ir puikus bufetas.
• Šokiams groja J. Vaičiaus orkestras.

Sekmadienis, balandžio 21 d
11 vai. ryto AV parapijos šventovėje 
šv. Mišios.
1.30 v. p. p. Hill Park gimnazijos 
salėje (465 East 16 St.)

baigminės žaidynių
RUNGTYNĖS.

Kviečiame
žaidynėse 
būdu 
paremti 
išeivijos 
sportuo
jantį 
jaunimą.

Valdyba

visus — iš arti ir toli mūsų 
ir bankete dalyvauti ir tuo

,1

RINKIMINĖ KOMISIJA praneša, 
kad balsavimas į KLB IX-ją krašto 
tarybą, KLB jaunimo Sąjungos I-ją 
tarybą, KLB Hamiltono apylinkės 
valdybą ir revizijos komisiją įvyks 
1974 m. balandžio 28 d. Jaunimo 
Centre, 58 Dundurn St. N. Hamilton, 
Ont. nuo 9 v. r. iki 6 v. v.

Kandidatai į kr. tarybą
1. Grybas, Pranas
2. Krištolaitis, Juozas
3. Kšivickis, Jonas
4. Kudabienė, Elena
5. Mikšys, Jonas
6. Pleinys, Jeronimas
7. Sakas, Vincas
8. Skripkutė, Liucija
9. Stankus, Jonas

10. Verbickaitė, Lina.
Balsuojama už 8 asmenis.

Į jaunimo tarybą
1. Giedrimaitė, Kristina
2. Gudinskas, Marius
3. Pareštytė, Kristina
4. Šeštokas, Kęstutis
5. Šiūlytė, Rūta

(Nebalsuojama, nes išrinkti akla
macijos būdu).

Į apylinkės valdybą
1. Baronas, Kazys
2. Deksnys, Kazys

Mėsos ir pufkūs dešros gominioi

234 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125

-

M

3. Grybas, Pranas
4. Kareckas, Jonas
5. Kvedaras, Vaidotas
6. Matulienė, Aldona
7. Mikšys, Kazys
8. Repšys, Rimantas
9. Skripkutė, Liucija

Balsuojama už 7 asmenis.
Į revizijos komisiją

1. Bajoraitis, Juozas
.2 Mikalauskas, Aleksandras
3. Sakalas, Pranas
4. Samus, Stella.

Balsuojama už 3 asmenis.
Nuoširdžiai kviečiame visus Hamil

tono ir apylinkės lietuvius atlikti sa
vo tautinę pareigą ir gausiai daly
vauti šiuose rinkimuose.

Rinkiminė komisija
§Į ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIE

NĮ minime sporto klubo Kovas 25- 
rių metų gyvavimo sukaktį. Malonu 
būtų, kad dviejų dienų programoj 
dalyvautų ne tik sportininkai ar 
sporto mėgėjai, bet ir Hamiltono lie
tuvių visuomenė, nes Kovas yra 
stipri mūsų kolonijos tvirtovė, ku
rioje jaunimas auklėjamas netik ge
rais sportininkais, bet ir stipriais lie
tuviais. Minėjimo programa — šio 
psl. skelbime.

PARDAVĖ apartamentinius na
mus, į Floridą atostogų išvyko A. A.

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui
enninejer Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)....... 6%
šėrus ir sutaupąs...........7%
term. dep. 1 m............ 8%
3 metų .......................8'/i%
ir 5 metų .......................9%
DUODAME: 
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9’/z%

Tillsonburg 
Community 
Centre salėje

Įėjimas 
su vakariene — tik $4, 

studentams — $2.

Patamsiai. Kartu išvyko E. Milašie
nė ir M. Jonikas.

PARLAMENTO ATSTOVAS Sean 
O'Sullivan, kalbėjęs Vasario 16 minė
jime, savo apylinkės balsuotojams iš
siuntinėjo laiškus, prašydamas atsa
kyti į patiektus klausimus. 
Atsakė 5763 asmenys. 1. ar 
esate už kainų kontrolę — 82,25% 
taip ir 20,95% ne; 2. už atlyginimų 
kontrolę — 65,06% taip, 20,95% ne; 
3. ar esate už šešių dienų pašto pri
statymą, nežiūrint tarifo — 13,58% 
taip, 81,61% ne; 4. ar Kanada turi 
priimti politinius pabėgėlius, pana
šius kaip iš Čilės — 19,10% taip, 
62,86% ne. K. B.

“GYVATARAS” dalyvaus: gegu
žės 4 d. Hamiltono šeštadieninės mo
kyklos 25 metų sukakties minėjime; 
gegužės 5 d. — Brantfordo “Folklo
re 74” festivalyje; birželio 22 ir 23 
d. d. — Gage parke “Bag Day 74”. 
Čia dalyvaus visos “Gyvataro” gru
pės. Rugpjūčio 18-25 d.d. “Gyvata- 
ras” dalyvaus baltiečių festivalyje 
“Youth for Unity”. Festivalis įvyks 
Banff, Albertoje, ir yra organizuo
jamas baltiečių sąjungos Edmonto- 
ne. Siam festivaliui yra gautas ofi
cialus pakvietimas ir rengėjams pa
siųstas sutikimas dalyvauti. Festiva
liui rengiamasi nuo pernai va
saros. D.

SKAUTAI VILKIUKAI ir tėvai 
dėkoja Toronto vadovams, fotogra
fui ir svečiams už apsilankymą mū
sų sueigoje kovo 18 d. Taip pat dėko
jame broliui Skaulininkui iš Indijos 
už apsilankymą balandžio 1 d. Ačiū 
tėvams už vaišes.

Jurgis šaudinaitis, vadovas

Ottawa, Ontario
BALSAVIMAS UŽ KANDIDATUS 

į KLB krašto tarybą bus balandžio 
28, sekmadienį, 2—4.30 v. p. p. Whi
te Fathers Scolasticate, 300 White 
Fathers Rd., Vanier. Otavos apylin
kei reikia išrinkti vieną atstovą. Kan
didatai — inž. Juozas Danys ir inž. 
Albinas Paškevičius. Kor.

Advokatas
Eugenijus Kronas,

B. Sc. F., B. C. L.
Suite 1200, Alexander Square, 
135 James Street South, 
HAMILTON, ONTARIO 

L8P 2Z6
Telefonas 5 22-87 81

J. A. Valstybės
PREZ. ANTANO SMETONOS 100 

metų gimimo ir 30 metų mirties su
kakčių pagrindinį minėjimą Brook- 
iyno Kultūros Židinyje rengia Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga ir 
Niujorko lietuvių organizacijų komi
tetas gegužės 12, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Paskaitą skaitys dr. Antanas Butkus 
iš Klevelando, meninę dalį atliks ve- 
lionies prezidento vaikaitis pianistas 
Antanas Smetona ir sol. Daiva Mon- 
girdaitė-Richardson.

ADV. NIJOLĖ VIENOŽINSKAI- 
TĖ - ČEPULKAUSKIENĖ, Lietuvos 
meno mokyklos steigėjo dail. prof. 
J. Vienožinskio dukra, mirė vėžiu Či
kagoje kovo 29 d., sulaukusi 54 metų 
amžiaus. Velionė - teisės studijas bu
vo baigusi Lietuvoje, studijavo gy
vendama Toronte. Čikagoje dirbo fe
deracinio teismo bibliotekoje, vaka
rais lankė universitetą ir pernai gavo 
teisę verstis advokatūra.

“THE DETROIT NEWS’’ dienraš
tis paskelbė savo bendradarbio H. 
F. Wittenberg pasikalbėjimą su Vla
du Pauža, Detroito lietuvių veikėju 
ir buvusiu šio LB apylinkės pirmi
ninku. Komentuodamas A. Solženici- 
no “Gulago salyno” pasirodymą, V. 
Pauža patvirtina šioje knygoje iškel
tus faktus konkrečiais pavyzdžiais 
iš buvusios bei dabartinės priespau
dos sovietų okupuotoje Lietuvoje.

KUN. R. WURMBRANDO Glen
dale, Kalifornijoje* redaguojamas 
leidinėlis “The Voice of the Mar
tyrs” plačiai supažindino skaitytojus 
su tikinčiųjų persekiojimais okupuo
toje Lietuvoje, pasinaudodamas ne 
tik “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, bet ir kitais šaltiniais.

ROCKEFELLERIO FONDAS Det
roito Wayne universitetui paskyrė 
$150.000 etninių grupių mokslinėms 
bei kultūrinėms studijoms. M. Stonio 
pranešimu “Drauge”, ši parama lei
džia lietuviam steigti lituanistikos 
kursus universitete, už kuriuos būtų 
gaunami kreditai. Pašalpos iš gautos 
sumos galėtų susilaukti lietuvių lei
džiami mokslo, meno ir literatūros 
veikalai.

LIETUVIU PREKYBOS RŪMAI 
Čikagoje jau priima stipendijų pra
šymus 1974 mokslo metams. Pasku
tiniosios klasės gimnazistai ar stu
dentai prašymus turi siųsti sekr. B. 
Gramontui, 6640 So. Fairfield, Chi
cago, Ill. 60629. Stipendijos bus pa
skirstytos metiniame šios institucijos 
pobūvyje gegužės 19 d. Beverly 
Country Club salėje.

BALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIA
VIMAS įvyks balandžio 27 d. Čika
goje. Jame bus paminėtas veiklos 
trisdešimtmetis, padaryti valdybos 
pranešimai, pateiktos apyskaitos, ap
tarti ateities darbai. BALFO centro 
valdyba ragina skyrių bei apskričių 
valdybas veiklos trisdešimtmetį pa
minėti specialiomis . akademijomis, 
kultūriniais renginiais ar bent iškil
mingais susirinkimais.

PASAULIO LIETUVIU ARCHY
VAS Čikagoje iš Australijos Lietu
vių Bendruomenės gavo didelį 
kruopščiai paruoštą rinkinį smulkių 
lietuviškų spaudinių — kvietimų, 
programų, bilietų bei kitų leidinių. 
Archyvas norėtų, kad ALB pavyzdžiu 
pasektų ir kitos lietuvių organizaci
jos. Laukiama visokių lietuviškų lei
dinių, kad ir smulkiausių. Archyvo 
adresas: 5620 S. Claremont, Chicago, 
III. 60636, USA.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
Čikagos sambūris, vadovaujamas 
pirm. dr. A. Šležo, aptarė LFB tary
bos bei valdybos rinkimų ir suvažia
vimo reikalus. Suvažiavimas įvyks 
gegužės 25-26 d. d. Čikagoje.

Argentina
GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS Ar

gentinos lietuviams vedė: kovo 31
— balandžio 6 d.d. Berisse — kun. 
Antanas švedas, MIC; balandžio 7-10 
d.d. Temperley — kun. Augustinas 
Steigvila, MIC; balandžio 7-14 d.d. 
Avellanedoje — kun. Antanas šve
das, MIC.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ BIRU
TĖS DRAUGIJA Adrogue surengė 
Juozų ir Juozių pagerbtuves, pradė
tas kun. J. Petraičio, MIC, atnašau
tomis Mišiomis kaimyninėje slova
kų koplyčioje. Pamaldų metu giedo
jo Temperley “Aušros” choras. Už 
mirusius varduvininkus visi dalyviai 
sugiedojo “Viešpaties Angela s”. 
Bendros vaišės buvo surengtos Biru
tės Draugijos būstinėje. Juozus ir 
Juozes sveikino G. Macaitienė, ilges
ni žodį tarė S. Dcrenčius. Žuvusieji 
už tėvynės laisvę pagerbti tylos mi
nute. Atskiro pagerbimo susilaukė 
keturi dalyviai — J. Valantinavičie- 
nė, J. Brazaitienė, J. Navickas ir 
kun. J. Petraitis, MIC. Pastarasis var
duvininkų vardu padėkojo birutie- 
tėms. Deklamacijų ir dainų progra
mą atliko J. Valantinavičicnė, U. 
Ascilienė, A. Kažinauskienė.

Australija
ALB SAVAITGALIO MOKYKLA 

Adelaidės Lietuvių Namuose jau pra
dėjo naujuosius mokslo metus. Mo-. 
kyklos vedėjas yra V. Statnickas; pa
vaduotojas ir VIII sk. mokytojas — 
A. Maželis. Kituose skyriuose moky
tojauja M. Petkūnienė, A. Petruševi
čienė, A. Bernaitis, E. Borjerienė, 
A. Blandienė, V. Gudaitienė. Tikybą 
dėsto kun. A. Kazlauskas, dainavimą
— N. Masiulytė, juostų audimą — 
M. Pečiulienė. Tautinių šokių moko 

vaikų darželio vedėja A. Bielskytė. 
Darželyje taipgi dirba ir R. Paške
vičiūtė.

KŪRĖJAS-SAVANORIS IPOLITAS 
JANUŠKEVIČIUS, 72 metų amžiaus, 
mirė širdies smūgiu kovo 15 d. Syd- 
nėjuje. Velionis buvo rozalimietiš, 
vaistininko sūnus, kovojęs už Lietu
vos nepriklausomybę sunkiausiame 
išsilaisvinimo laikotarpyje. .Nepri
klausomybės laikais dirbo Lietuvos 
vidaus reikalų ministerijoje, Sydnė- 
juje negalėjo plačiau dalyvauti vi
suomeninėje veikloje dėl blogos 
sveikatos, bet rėmė lietuvių rengi
nius ir spaudą.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS ir Londono Lietuvių Namų 
akcinės bendrovės atstovų suvažiavi
mas įvyko kovo 23-24 d.d. Londone. 
DBL Sąjungos suvažiavime dalyva
vo 32 atstovai iš penkiolikos skyrių, 
turinčių 655 narius. Suvažiavimui 
pirmininkavo V. Dargis, sekretoriavo 
A. Kučinskienė. Atstovus pasveikino 
suvažiavime dalyvavęs Lietuvos at
stovas V. Balickas. Politinės veiklos 
pranešimą padarė vicepirm. Z. Juras, 
ataskaitinius pranešimus — ižd. P. 
Mašalaitis, revizijos komisijos — 
pirm. T. Vidugiris ir tarybos — pirm. 
A. Bučys. Iš DBLS skyrių atstovų 
pranešimų paaiškėjo, kad geriausiai 
veikia savo klubus turintys Mančes
terio ir Bradfordo skyriai. Su 115 
narių gausiausias yra Bradfordo sky
rius. Shefieldo skyrius, turėjęs tik 
7 narius, prisijungė prie centrinio 
skyriaus Londone. Didžiausią proble- ' 
mą DBL Sąjungai sudaro narių pa- 
senimas, nes jau apie 40% jų yra 
pensininkai. Jaunimas, išskyrus skau
tus, neturi jokios organizacijos, nuo 
lietuviškų reikalų tolsta, nebekalba 
lietuviškai. Derby skyriaus veiklą pa
gyvino mišrių šeimų įsijungimas. 
DBLS tarybon išrinkti: A. Kučins
kienė, VI. Dargis, J. Maslauskas, A. 
Bučyą ir R. Šova. DBLS valdybai pa
vesta per metus išsiaiškinti šios 
bendrinės organizacijos ir Lietuvių 
Namų bendrovės sujungimo galimy
bes.

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
posėdyje dalyvavo 42 akcininkai, at
stovaujantys 3.936 akcijoms, čia dė
mesio centre buvo pasiūlytas Lietu
vių Sodybos pardavimas, gautų pi
nigų panaudojimas senelių namams 
Londone įsigyti bei kultūrinei veik
lai remti. Nutarta Lietuvių Sodybos 
neparduoti, bet ir nepadidinti jos 
pagerinimui numatytos 25.000 svarų 
įsiskolinimo ribos. Rotacine tvarka 
bendrovės direktorium perrinktas J. 
Alkis, naujais direktoriais išrinkti 
— A. Vilčinskas ir B. Butrimas. 
Bendrovės direktoriai kartu yra ir 
DBL Sąjungos valdybos nariai. S. 
Kasparas priminė kovo 24 d. posė
dyje, kad lygiai prieš 30 metų tą 
dieną iš vokiečių nelaisvės pabėgo 
buvęs Lietuvos karo lakūnas kpt. Ro
mas Marcinkus, nelaisvėn patekęs 
kaip britų bombonešio įgulos narys. 
Jis ir kiti pabėgėliai buvo sušaudyti. 
Suvažiavimo dalyviai kpt. R. Mar
cinkų pagerbė tylos minute. Velionis 
kpt. R. Marcinkus bandė pabėgti vo
kiečių okupuoton Lietuvon.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA Lietu

vos nepriklausomybės šventę paminė
jo ekumeninėmis pamaldomis pilies 
salėje, surengtomis katalikų kapelio
no kun. J. Dėdino, evangelikų tiky
bos dėstytojo Fr. Skėrio ir muzikos 
mokytojo V. Banaičio. Atitinkamą re
liginį žodį, susietą su meile tėvynei, 
tarė kun. J. Dėdinas ir Fr. Skėrys. 
Jūratė Barasaitė, Justina Rirgelaitė 
ir Marius Benkauskas skaitė ištrau
kas iš Sibiro lietuvaičių maldakny
gės, o muz. V. Banaičio vadovauja
mas choras sugiedojo “Dieve, Tėve 
gailestingas”. Religinė minėjimo da
lis užbaigta J. Dirgėlaitės B. Braz
džionio, J. Barasaitės Putino eilėraš
čių deklamacijom, choro sugiedota 
sena Prūsijos lietuvių giesme “Ko
vok narsiai”. Po pertraukos kalbėjo 
J. Lukošius, Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo laikotarpyje buvęs 
moksleivis, plačiai nušviesdamas sun
kias kovos sąlygas, jaunimo ir ypač 
moksleivių entuziazmą. Iš jų išaugo 
vyrai, rengę 1941 m. sukilimą, prie
šinęsi 1942-44 m. vokiečių vedamai 
mobilizacijai, kovęsi miškuose 1944- 
52 m. su sovietiniais Lietuvos oku
pantais. Minėjimo užbaigai A. Vii- 
činskaitė padeklamavo Putino “Pa
vasario paradą", Linelius, Gyvatarą 
ir Grandinėlę pašoko vyresniųjų 
moksleivių grupė, vadovaujama A. 
Krivickaitės ir R. Piedaitės. Vasa
rio 16 gimnazijoje buvo nedarbo die
na. Jos vakarą moksleiviai vėl susi
rinko salėje, kur M. Benkauskas ir 
A. Vilčinskaitė suvaidino komišką 
kapeliono kun. J. Dėdino vaidinimė
lį. Kapelionas parodė vokišką filmą 
“Die Bruecke” (“Tiltas”) apie vo
kiečių moksleivių priverstinį įjungi
mą į griūvančios kariuomenės eiles 
ir jų tragišką likimą.

VELYKŲ ATOSTOGAS Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai pradėjo ba
landžio 6 d. ir jas užbaigs balandžio
22 d. Mokslas pradedamas balandžio
23 d. Gimnazijos sekr. Ona Bartuse- 
vičienė, vyrui perėjus dirbti vokie
čių gimnazijon, pasitraukė iš pareigų 
ir su šeima išsikėlė iš Huettenfeldo. 
Nuo balandžio 1 d. Vasario 16 gim
nazijos sekretoriaus pareigas per
ėmė studentas Petras Veršelis, gim
nazijos absolventas.



D Ai L. A. TAMOŠAIČIO PARODA
Balandžio 20 d. Toronte, Ana

pilio Parodų salėje, įvykstanti 
dail. A. Tamošaičio paroda bus 
maloni proga mūsų tautiečiams 
pasigėrėti šio menininko taip 
artimu mūsų sielai menu.

Daugeliui mūsų dail. A. Ta
mošaitis gerai pažįstamas ne tik 
savo meno darbais, bet ir malo
nia savo asmenybe, savo paslau
gumu mūsų jaunimui bei visuo
menei. Jo paveikslai puošia dau
gelio namus, jo kilimu Anapi
lyje žavisi tautiečiai ir stebisi 
kitataučiai.

Dailininko kūryba mums pa
žįstama, sava ir miela. Jo išstu
dijuotas primityvumas, jo “erš- 
kėtiškai” suskaldytos plokštu
mos, dekoratyviškai vitražiniai 
motyvai yra tik jam vienam bū
dingi. Jo spalvos nėra moder
niai rėkiančios, temos nėra ne

RENGIAMAS STUDENTŲ SĄSKRYDIS
LONDON, ONT. Mokslo metai jau 

eina prie galo. Studentai sėdi nakti
mis prie knygų ir net pasistengia ne
praleisti paskaitų. Laikas taip greitai 
prabėgo, atrodo, kad tik vakar pasi
baigė vasara, kad tik ruošėmės eiti 
j mokyklą, o štai jau kita vasara atei
na.

Londono lietuvių studentų klubas 
turėjo savo paskutinį susirinkimą 
kovo 22 d.. Vadovavo pirm. Jurgis 
Valaitis. Tame susirinkime buvo 
daug diskutuojama. Pirmiausia, buvo 
diskusijos apie sąskridį - gegužynę, 
kurią šių metų valdyba nori sureng
ti birželio 7, 8, ir 9 dienomis. Ji yra 
atvira visiems vyresniesiems stu
dentams iš apylinkės ir kitų lietuvių 
kolonijų. Yra planuojama įdomi 
programa: sporto rungtynės, varžy
bos ir laužai, bus kviečiami jaunimo 
paskaitininkai iš Toronto ir Detroi
to. Sutarta paruošti iš anksto regis
traciją, kurią tvarkys Lydija Keraitė 
ir Nijolė Gverzdytė. Bus išsiuntinėti 
kvietimai visiems lietuvių studentų 
klubams kituose miestuose. Matot, 
yra svarbu žinoti, kiek atvažiuos, 
kad Londono studentai galėtų suor
ganizuoti jų priėmimą. Manoma, kad 
nakvynės bus parūpintos palapinėse. 
Maistas bus parūpintas tik šeštadie
nį — pietūs, vakarienė ir užkan
džiai. Registracijos mokestis — $1 
plius $1 už automobilį. Komitetai 
atskiriems darbams jau sudaryti. Vi
si studentai mielai suliko pagelbėti. 
Smulkesnės informacijos bus vėliau 
paskelbtos, šitą gegužinę rengia ne 
tik šių metų, bet ir kitų metų val
dyba.

Išrinkta ir kitų metų valdyba. Pa
gal studentų konstituciją, trys na
riai šiemet yra išrinkti, o kiti du 
(pirmamečiai) bus išrinkti ateinantį 
rudenį. Išrinkti ateinantiems me
tams yra: Ilona Janeliūnaitė, Linas 
Kairys ir Antanas Vyšniauskas, šių 
metų valdyba linki jiems daug sėk
mės.

Valdyba atspausdino trumpą dai- 
norėlį šiam susirinkimui. Jame buvo 
įdėtos populiariausios lietuviškos 
dainos. Buvo linksma visiems kartu 
dainuoti. Jurgis Valaitis akompana
vo akordeonu.

Glenn Kęstutis Lawson, praėjusių 
metų pirmininkas, išdalino šių metų 
valdybai •’dovanėles”, humoristiškai 
aptardamas kiekvieną valdybos narį. 
Buvo skanaus juoko. 

Hamiltono "Aukuro” rcžisorė E. DauguvictytėKudabienė su aktore A. 
Žilvitiene atlieka ištrauką iš rašytojo Jurg’o Jankaus dramos “Audronė” 
Otavoje. Balandžio 19 d. “Aukuras” vaidins Vyt. Alanto “Šiapus uždangos” 
ir kitų autorių veikalų ištraukas Vankuveryje, balandžio 20 — Kalgaryje, 
balandžio 21 — Edmontone, gegužės 2 — Bostone Nuotr. B. Ceponkaus

ĮSI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimo, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. {rašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūrų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12. Ontario. Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

suprantamos. Lietuviškų skry
nių raštai, fone slypinčios kop
lytėlės. lietuvišku legendų figū
ros kalba į mus be jokių paaiš
kinimų. Dailininkas šioje paro
doje žada išstatyti daug naujų, 
dar nematytų kūrinių.

Dail. A. Tamošaitis liaudies 
meno tyrimui ir puoselėjimui 
yra pašventęs savo gyvenimą. 
Parašė daug studijų tuo klausi
mu. Kaune 1936 m. įvyko pir
moji jo paroda; 1937 m. Pary
žiuje, 1938 m. Berlyne, 1939 m. 
Niujorke laimėjo aukso meda
lius už savo audinius. Dabar 
dail. Tamošaitis atsidavęs dau
giausiai tapybai. Jis yra suruo- 
šęs daugybę parodų — Čikagoje, 
Otavoje, Detroite, Montrealy, 
Toronte ir kt. Jo darbų yra įsi
giję universitetai, mužėjai, ir 
eilė privačių asmenų. AMB

Po to buvo paskutinis studentų po
būvis. Vaišinosi visi, nes žinojo, kad 
kitos progos prieš paskutinius egza
minus nebus. Valdya dėkoja p. p. 
Bersėnams, kad leido studentams 
naudotis jų patalpomis.

Žiūrint atgal į šių metų studentų 
susirinkimus, reikia pasakyti, kad iš 
83 studentų, kurie lanko W0U, tik 
30 dalyvavo arba su lietuviais drau
gavo. Kiti studentai iš kitų vieto
vių nieko bendro nenorėjo turėti su 
lietuviais, čia studijuojančiais. Stu
dentų valdyba kiekvienam nariui pri
mindavo apie susirinkimus ir net pa
rūpindavo transportaciją, bet viso
kių priežasčių atsirasdavo nedaly
vauti. Turbūt panašiai yra ir kitose 
kolonijose. Susirūpinusi studentų 
valdyba išsiuntinėjo kiekvienam stu
dentui klausimų lapą apie studentų 
veiklą. Laukiame atsakymų. Rezul
tatai bus pranešta vėliau.

Mūsų tėveliai stipriai dalyvauja 
lietuvių veikloje. Mūsų generacija 
— šiaip taip draugauja su lietuviais. 
Įdomu bus pažiūrėti, kaip mūsų vai
kai draugaus su lietuviais? Sakytu
me, kaip tėvai, taip ir vaikai...

Studentų valdyba labai dėkinga 
Delhi tautiečiams už jų nuoširdumą, 
aukojant studento Alekso Navacko 
kelionei į Angliją mirusio tėvo lai
dotuvėms.

N. Gverzdytė

Atsiųsta paminėti
Grasė Petrėnienė, VAIKUČIO 

DŽIAUGSMAI. Spalvotos iliustraci
jos — autorės. 16 psl., minkštais vir
šeliais. Kaina $5. Spausdino Tėvų sa
leziečių spaustuvė Romoje, išleido 
Petras Petrėnas 1973 m. Kanadoje.

Jonas Mingėla; KIŠKIO PYRAGAI. 
Eilėraščiai vaikams. Iliustravo Van
da Aleknienė. 70 psl., minkštais vir
šeliais. Kaina $3.50. JAV LB švieti
mo tarybos 1973 m. leidinys. Gauna
mas pas platintojus arba šiuo adre
su: Lithuanian Educational Council, 
c/o L. Raslavičius, 7234 S. Sacra
mento, Chicago, Ill. 60629, USA.

PAMOKSLAI nr. 1, C serija, 1973- 
74 m. Adventui ir Kalėdų laikotar
piui. 24 psl. Kaina nepažymėta. Pa
ruošė kun. P. Geisčiūnas, išleido 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kunigų 
Vienybė Galima gauti pas Rev. V. 
Dabušį, 147 Montgomery Pl., Pater
son, N. J. 07501, USA.

Mano sapnas Dail. Antanas Tamošaitis

Laisvieji armėnai gamina filmus
Armėnija turi maždaug tiek; 

gyventojų, kiek ir Lieutva. 
Daug jų gyvena užsieniuose. Jų 
istorija labai sena, siekia 3000 
m. prieš Kristų. Jie turi dvi pa
grindines religines bendrijas — 
tautinę ir katalikų.

Armėnų dinastija Bizantijoje 
pradėta XI a. Savo galybės lai
kotarpyje buvo užėmę nemažus 
arabų plotus, Bulgariją.

Armėnų literatūra žinoma nuo 
V a. Apie 402 ar 406 m. buvo 
sudarytas armėnų raidynas ir 
netrukus pradėti versti veikalai 
iš kitų kalbų, jų tarpe Sv. Raš
tas. VI-VII a. persai buvo už
draudę armėnams mokytis grai
kų mokyklose. XII a. jie turėjo 
savo teologus, poetus, istorikus, 
rašytojus.

Armėnija niekad nebuvo su
dariusi pilnos savo valstybės. 
Dabar Armėnija yra Sovietų Są
jungos dalis (okupuota).

JAV-se armėnai veikia kaip 
gerai organizuotas, nelinkęs nu
tausti tautinis vienetas. Pvz. 
Los Angeles, Calif., jų bendruo
menė yra nutarusi gyventi tik 
tam tikruose rajonuose. Armė
nai už to ar tų rajonų namų ne
perka, kitur nesikelia. Jie turi 
savo mokyklas, šventoves. Tė
vai vaikus augina armėnų kultū
roje, labai brangindami/saugo
dami savo kalbą. Net esant sve
timiems žmonėms, armėnai sa
vo tarpe ar su vaikais kalbasi 
armėniškai, visiškai nekreipda
mi dėmesio, kad svetimtaučiai 
nieko nesupranta. Jų jaunimas 
draugauja su armėnais, nenori 
įsileisti amerikiečių ar kitokių. 
Jie turi pasistatę puikią armė
niško stiliaus milijoninės vertės 
šventovę, kuri priklauso tik 
jiems. Aišku, ir armėnų tarpe 
yra išsigimėlių, nueinančių su 
kitataučiais. Tokius jie stengiasi 
sugrąžinti savo tautai.

“Džiaugsmo ašaros”.
Kuri nors tautinė grupė JAV- 

se, norėdama su savo filmu iš
eiti į pasaulį, gamintų jį savo 
kalba, ar angliškai? Kaip pada
rytų lietuviai? Armėnams tai 
visiškai aišku: jei kas daroma, 
tai tik armėniškai!

Jie susirado armėną rašytoją, 
direktorių, režisorių, visus ar
tistus ir pagamino spalvotą, gar
sinį, net muzikinį, filmą armė
niškai su anglų k. užrašais vaiz
dų apačioje.

Turinys grynai armėniškas: 
kompozitoriaus ir dainininko 
šeima negali pragyventi, nes jis 
negauna norimo dainininko dar
bo. Žmona su naujagimiu kūdi
kiu, nedirba. Labai apgailėda
ma ji palieka vyrą, pasiima sū
nelį, kad vienam vyrui pavyk
tų prasiveržti į geresnį gyveni
mą. Slenka metai, jis'(Manuel) 
pagarsėja, koncertuoja visame 
pasaulyje, dainuoja televizijoj. 
Laurus skina Hollywoode. Gre
ta jo — žavi blondinė, liekna 
amerikietė. Visdėlto jis galuti
nai apsisprendžia grįžti pas savo 
žmoną. Pastaroji (Sosie Kodji- 
an) nuoširdžiai priima. Sūnelis 
jau paaugęs.

Vaidyba galėtų būti geresnė. 
Yra rėžiančių mėgėjiškumų. Pa
grindinis artistas Manuel turi 
puikų, lengvo žanro balsą. Jis 
yra vaidinęs, dainavęs didžiau
siuose muzikiniuose centruose. 
Jaunas, linksmas, patrauklus vy
ras. Visiems užsienio spaudos 
atstovams padovanojo po ilgo 
grojimo sterio polkštelę - albu
mą — viskas iš to filmo.

Režisūra pilna trūkumų, 
bet. . . geresnė už kaikuriii 
amerikiečių filmų. Režisorius, 
autorius, direktorius ir kompo
zitorius — Šarky Mouradian. 
Filmas 105 min. ilgio. Pagamino 
armėnų filmų bendrovė “Mutu
al Film Enterprises”.

Rodys visur
Po premjeros spaudos atsto

vai turėjo vaišes ištaigingame 
armėnų restorane Hollywoode, 
Calif. Puikiausi, skoningi, tipiš-

ALGIRDAS GUSTAITIS
kai armėniški valgiai. Visos šei
mininkės, patarnautojai — ar
mėnai. Tarpusavyje kalbasi tik 
armėniškai. Priebutyje puiki 
stiklinė vitrina su meniškais ar
mėnų dirbiniais, kuriuos galima 
pirkti. Visi kviestieji svečiai 
(apie 100) gali gauti įvairiausių 
svaiginamų gėrimų nemokamai'

Armėnų filmo “Tears of Happiness’ 
pagrindinis aktorius Manuel, garsu
sis solistas

Spaudos atstovai juos vartoja 
saikingai. Svečių tarpe -— fil
mo žvaigždė, jų garsusis daini
ninkas Manuel.

Ilgiau pasikalbu su filmo 
“Tears of Happiness” (Džiaugs
mo ašaros) finansuotoju John 
Kurkjian. Supažindina su savo 
žmona. Kiekvienas armėnas ži
no apie jų ir lietuvių tautos pa
našų likimą. Mums visi armėnai 
draugiški. Yra matę mūsų tau
tinių šokių. Apie lietuvių tautos 
istoriją labai nedaug težino, bet 
čia daugiau lietuvių, ne armė
nų, kaltė.

Iš J. Kurkjian sužinojau, kad 
jie jau yra sutarę filmą rodyti 
ne tik vietovėse, kur gyvena ar
mėnai, o jų yra daugelyje vals
tybių, bet ir kituose kraštuose. 
Filmų rodymas yra labai kom
plikuotas dalykas, nes didžiosios 
filmų bendrovės turi savo teat
rus, agentus, organizacijas, pro
teguojančias jų filmus, boiko
tuojančias kitų. Bet armėnai 
įstengė tą didelę kliūtį nugalėti.

— Iš kur gavote pinigų fil
mui pagaminti? — klausiu pa
šnekovą.

— Amerikoje yra apie 10-12 
armėnų milijonierių, kurie re
mia armėnų reikalus. Dalį aš 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST„ Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

TeL 487-2147, vakarais 445-8955 
Meiatriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

pats daviau, — sako J. Kurk
jian, — likusius davė turtingi 
armėnai.

— Kiek kainavo filmas?
— Apie 80.000 dol. Visi ar

tistai, kompozitorius, daininin
kas ir kiti dirbo be atlyginimo. 
Jei filmas duos pelno, jie gaus 
proporcingus nuošimčius.

— Ar neturėtumėte geresnio 
pasisekimo, jei pagamintumėt 
filmą anglų kalba su armėniš
kom dainom?

— Galvojome, bet mums tau
tinė ambicija neleido nusilenk
ti svetimai kalbai.

— Kiek armėnų yra Los An
geles mieste ir apylinkėse? Ar 
ne jie sudarė filmo pagrindą?

— Los Angeles mieste yra 
apie 60.000 armėnų. Mums tal
kino ne tik vietiniai armėnai.

— Kokiu būdu sugebate ne 
tik pagaminti tokį įspūdingai 
gražų, švelnų, pilną sentimenta
lių tautinių armėniškų jausmų 
filmą, bet ir jį paskleisti pasau
lyje?

— Reikia dirbti, dirbti, steng
tis, stengtis, nepalūžti, nepa
lūžti.

— Filme yra stambių klaidų, 
lengvai pastebimų ir nesunkiai 
pataisomų (keletą išvardinu). 
Ar jų nepastebėjote? Ar tos 
klaidos neatbaidys lepių filmų 
žiūrovų?

— Jūs teisingai pastebėjote 
klaidas. Taip, bet eilinė publika 
kažin ar jas pastebės. Žiūrovas 
nesivargins smulkmenomis. Jam 
svarbu bendras jausmas, filmo 
nuotaika, kuri yra' maloni, ar 
ne? O filmuose klaidų padaro 
net didžiausi filmų direktoriai, 
į filmus įdedantieji milijonus 
dolerių. Ar ne?

— Rengiatės gaminti dar vie^ 
ną filmą?

— Taip. Turiu labai gerą,'apie 
800 psl. knygą, kur aprašoma 
didvyriška mažo armėnų būre
lio kova su turkais. Tai senas 
istorinis įvykis. Filmą paleisi
me pasaulin anglų ir kitomis 
kalbomis. Bus sudaryta atskira 
filmų bendrovė. Numatyta, kad 
filmą' režisuos žinomas filmų di
rektorius. Pasakė jo pavardę, 
tik dar prašė neskelbti. Tikrai, 
tai viena žymiausių filminių as
menybių. Filmas gali kainuoti 
apie 100 milijonų dolerių. Nu
matyta filmą baigti po kelerių 
metų. O kokie jūsų, lietuvių, fil
miniai laimėjimai užsienyje, J. 
A. V-se?, — staiga manęs pa
klausė.

Ar galėjau ką šviesaus pasa
kyti? Lietuviai skęsta siauruose 
užsimojimuose, negalvodami iš
eiti į pasaulį su didingu filmu. 
Laikas pradėti sukti vairą kita 
linkme.
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NAMUOSE “Dirvos” novelės kon
kurso laureatei Petronėlei OrintaT- 
tei buvo iškilmingai įteikta nuolati
nio mecenato Simo Kašelionio $500 
premija, kurią jai už novelę “Gaud- 
vytis” Klevelande paskyrė vertinto
jų komisija — Balys Auginąs, Algis 
Garliauskas ir Aleksas Laikūnas. Su 
premijuota novele dalyvius supažin
dino trigubas “Dirvos” novelės kon
kurso laureatas Jurgis Gliaudą. 
“Gaudvyčio” ištraukas skaitė aktorė 
Nelė Apeikienė, buvusi P. Orintai- 
tės mokinė vienoje Lietuvos gimna
zijoje, laureatės eilėraštį “Mano 
kraitis” — studentė Ilona Bražė
naitė. Sol. Janina čekanauskienė su 
pianisto Algio Draugelio palyda pa
dainavo tris dainas, kurių viena 
kompoz. Giedros Gudauskienės buvo 
specialiai sukurta šiai progai P. 
Orintaitės eilėraščio “Ei, jaunyste” 
tekstu. Kompoz. G. Gudauskienė 
taipgi yra parašiusi melodiją kitam 
jos eilėraščiui — “Girios gaudžia”. 
Si daina, išversta į anglų kalbą, bu
vo atlikta viename amerikiečių uni
versitete. Teksto autorei P. Orintai- 
tei kompoz. G. Gudauskienė įteikė 
abiejų dainų gaidas. P. Orintaitę su 
gėlių puokšte norėjusi pasveikinti 
Lietuvos operos veteranė Vincė Jo- 
nuškaitė sunegalavo ir šį uždavinį 
pavedė atlikti Valei Barmienei, ku
ri laureatę taipgi pasveikino dar ir 
buvusių Lietuvos mokytojų vardu. 
Daug sveikinimų buvo gauta raštu.

AMERIKIEČIŲ DAILINI NKŲ 
DRAUGIJA “American Society of 
Contemporary Artists” savo 56-tąją 
metinę parodą surengė kovo 12-29 
d. d. Niujorko Manhattane, Union 
Carbide patalpose. Parodoje dalyva
vo keliasdešimt tapytojų ir skulpto
rių su 115 darbų. Draugija metinėse 
parodose premijuoja du geriausius 
tapybos ir skulptūros kūrinius. Šie
metinė skulptūros premija buvo pa
skirta dail. Elenai Kepalaitei už jos 
bronzinę skulptūrą “Trijų vienetas”. 
Premija jai buvo įteikta kovo 12 d. 
vakarą specialiame svečių priėmime.

BALZEKO KULTŪROS MUZft 
JUS Čikagoje surengė gobelenų ir 
plastikinės skulptūros parodą, kurio
je dalyvavo dailininkės Janina Mon- 
kutė-Marks, Janina Kinkienė ir Ra
minta Lapšytė. Didžiausio dėmesio 
susilaukė J. Marks, išstačius! daug 
darbo pareikalavusių 11 kūrinių, 
daugiausia audinių, atspindinčių lie
tuvių liaudies motyvus. J. Kinkienė 
parodoje dalyvavo su 5 kūriniais, R. 
Lapšytė — su 4.

DETROITO LIETUVIŲ KOMITE
TAS, vadovaujamas pirm. inž. Jurgio 
Mikailos, valstybiniame Wayne uni
versitete įrengs lietuvišką kambarį. 
Paskelbtam konkursui buvo atsiųsti 
keturi projektai. Šv. Antano parapi
jos kavinėje posėdžiavusi vertintojų 
komisija — prof, dr Jonas Puzinas, 
prof. Romas Viesulas, prof. Ričardas 
Bilaitis, agr. Jurgis Baublys ir dail. 
Birutė Rauckienė vienbalsiai nutarė 
$1.500 premiją paskirti “Undinės” 
slapyvardžiu pasirašytam projektui. 
Atplėšus voką, paaiškėjo, kad šio 
projekto autoriai yra čikagiečiai Ri
mas ir Jonas Mulokai. Premijuotasis 
projektas yra gražiausias ir lietuviš
kiausias. Jo autorių apskaičiavimu, 
projekto įgyvendinimas pareikalaus 
$14.200. Komiteto nariai betgi mano, 
kad išlaidos dėl darbo ir medžiagos 
pabrangimo gali siekti $15.000. Ta
čiau ši suma nesudarys didesnės 
problemos, nes komitetas jau turi su
telkęs $10.600.

SOL. ARNOLDAS VOKIETAITIS, 
“Opera News” pranešimu, balandžio 
5 ir 7 d. d. atliko Mefistofelio vaid
menį Ch. Gounod “Fauste”, kurį N. 
Carolina valstijos Charlotte mieste 
pastatė vietinė operos grupė.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLU
BO Broklyne surengtoje popietėje 
paskaitą apie vitražus skaitė šios 
meno srities specialistas dail. Albi
nas Elskus. Dalyvius su paskaiti
ninku bei jo kūrybine biografija su
pažindino P. Jurkus. Dail. A. Elskus, 
dailės studijas pradėjęs Kaune, dve
jus metu studijavo architektūrą 
Darmstadte, lankė dail. V. K. Jony
no įsteigtą Freiburgo taikomosios 
dailės institutą. Vitražo specialistu 
tapo jau Amerikoje, studijas 1952-53 
m. gilino Paryžiuje. Niujorke, dirb
damas studijoje “Durhan Studios 
Inc.”, išlaikė vitražininko egzaminus 
ir su kitais dviem dailininkais nu
pirko šią studiją. Dail. A Elskus vit
ražais jau yra papuošęs apie 100 
šventovių JAV. Robert Sowers jį yra 
įrašęs į pasaulinio garso vitražinin- 
kams skirtą knygą “Stained Glass 
and Architektūrai Art”, kuri skai
tytojus supažindina su šimtu geriau
sių vitražininkų. Paskaitininkas dail. 
A. Elskus popietės dalyvius pirmiau
sia supažindino su pagrindine trijų 
rūšių vitražo technika, spalvoto stik
lo gamyba, seniausiais prancūzų, vo
kiečių ir anglų dailininkų vitražais. 
Po to rodė savo vitražų skaidres, at
skleidė jų kūrimo problemas. Vitra
žo darbai turi įsijungti į architektū
ros ritmą, o istorinėse bažnyčiose 
juos tenka derinti prie jau esamų 
vitražų stiliaus. Šiaip dail. A. Els- 
kaus kūriniuose apstu modernaus 
vitražo su abstraktiniais motyvais, 
spalvų žaidimais. Paskaitos proga 
Kultūros Židinyje buvo surengta 
dail. A. Elskaus vitražinių eskizų ir 
piešinių parodėlė. Už gražią ir įdo
mią paskaitą popietės rengėjų var
du jam padėkojo Jonas Rūtenis.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“MINTIS” VILNIUJE IŠLEIDO 

disertacijos pagrindu etnografo Juo
zo Kudirkos paruoštą studiją “Lietu
vos puodžiai ir puodai”, apimančią 
XIX š. pabaigos ir XX š. pirmos pu
sės puodininkystę. Autorius, puo
džiaus sūnus, ją dedikavo savo tėvui 
Andriui Kudirkai. Leidinį puošia ke
ramikės dail. R. Pilkaitės-Butvilie- 
nės piešiniai ir J. Kudirkos nuotrau
kos. Su šiuo įdomiu veikalu busi
muosius skaitytojus “Literatūros ir 
Meno” puslapiuose supažindina Juo
zas Adomonis: “Autorius dar turėjo 
progą susitikti su gyvais šio verslo 
liudininkais. Konkrečiais pavyzdžiais 
ir išvadomis jis parodo puodininkys
tės išsivystymą, jos reikšmę materia
linei bei dvasinei visuomenės kul
tūrai, lietuvių taikomosios dailės is
torijai, kultūriniams ryšiams su kai
myninėmis tautomis. J. Kudirka nu
rodo pagrindinius puodininkystės 
centrus Lietuvoje, apibūdina socia
linę-ekonominę puodžių padėtį ir 
santykius, puodų gamybos technolo
giją, krosnis ir instrumentus, klasifi
kuoja gaminius pagal jų paskirtį, 
formą, dekoravimo būdus ir puošimo 
motyvus. Šalia to bandoma nustaty
ti įvairios paskirties molio gaminių 
atsiradimo ir išnykimo priežastis. Ši 
studija neabejotinai vertinga ir 
lingvistikai: joje pateikta daugybė 
liaudiškų puodininkystės terminų, 
aprobuoti taisyklingi literatūriniai 
terminai, kuriais galėsime naudotis 
praktikoje ...” J. Kudirka studijoje 
panaudojo daugiau kaip 100 kelionė
se surinktų užrašų, susistemino apie 
1.000 Lietuvos muzėjuose saugomų 
puodžių dirbinių, apibendrino visą 
sutelktą archyvinę medžiagą, Lietu
voje ir už jos ribų išleistus spau
dinius.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
surengta dalininkės tekstilininkės 
Marijos Švažienės 20 gobelenų ir ki
limų paroda lankytojus supažindino 
su naujausiais jos darbais. Dail. M. 
Švažienės dailioji tekstilė jau yra 
žinoma ir už Lietuvos ribų, nes buvo 
rodyta Bukarešte, R. Berlyne, Var
šuvoje ir Helsinkyje įvykusiose pa
rodose.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRO 
vyr. režisore paskirta Kauno dramos 
teatrui vadovavusi Dalia Tamulevi
čiūtė, Šaulių dramos teatro vyr. re
žisore — vilnietė Aurelija Ragaus
kaitė.

KUPIŠKIO KULTŪROS NAMUO
SE vakarą “Oi, būdavo, būdavo” su
rengė dramos aktorius Tomas Vai
sieta, K. Donelaičio skaitovų konkur
so laureatas. Kupiškiečiams jis skai
tė K. Donelaičio, Maironio, Žemai
tės ir kitų lietuvių rašytojų kūrinius.

STYGINIS VILNIAUS KVARTE
TAS — A. Vainiūnaitė, P. Kunca, 
D. Katkus ir A. Vasiliauskas grįžo 
iš sėkmingos gastrolinės kelionės 
Belgijoje ir Olandijoje. Tarptauti
nio konkurso Lieže laureatus buvo 
pakvietusios Olandijos koncertinės 
organizacijos ir komerciniu pagrin
du surengė 11 koncertų, kurie įvy
ko Belgijos Briuselio, Liuveno, Eu- 
peno, Haselto miestuose, Olandijos 
Roterdame, Flame, Hilversume bei 
kitose vietovėse. Padarytus koncerto 
įrašus žada transliuoti Limburgo ir 
Brandto radijas.

VILNIAUS OPEROS TEATRE 
viešėjo Stockholmo karališkos ope
ros sol. Margareta Hallin. G. Verdi 
“Traviatoje” ji atliko Violetos vaid
menį, “Aidoje” — Aidos.

ČEKOSLOVAKIJOS BRNO MIES
TE įvykusiame IV tarptautiniame že
mės ūkio filmų festivalyje garbės 
diplomą laimėjo Lietuvos kino stu
dijos mokslo populiarinimo filmas 
“Pasaulis po saule”, pasakojantis 
apie Lietuvos gamtą, jos turtus, 
apie miškų, upių, ežerų, augalų ir 
gyvių apsaugą. Scenarijų šiam fil
mui yra parašęs Vilniaus universite
to gamtos fakulteto prof. dr. Česlo
vas Kudaba su pačiu filmo rež. Linu 
Lazėnu. Filmavimo darbus atliko 
operatorius Romas Damulis.

ESTRADINIŲ ANSAMBLIŲ ir or
kestrų II festivalyje Moldavijoje lie
tuviams atstovavo Panevėžio “Ekra
no” gamyklos estradinis ansamblis ir 
Kauno šiluminių tinklų vokalinis 
instrumentinis ansamblis, vadovauja
mas A. Zabotkaitės. Kauniečiai bu
vo pripažinti konkurso laimėtojais 
vokalinių instrumentinių ansamblių 
grupėje.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 
savo repertuarą papildė ketvirtąja 
šio sezono premjera — Friedricho 
von Flotowo opera “Marta”. Prem
jeros dirigentas — S. Čepinskis, re
žisore — V. Mikštaitė, dailininkė — 
V. Gatavynaitė. Pagrindinius vaid
menis sukūrė solistai A. Mikšytė, 
B. Petravičiūtė, G. Šmitas ir J. Mali- 
konis. “Martą” pirmą kartą Lietu
voje yra pastatęs rež. Petras Oleka 
1935 m. toje pačioje Kauno teatro 
scenoje.
~ VILNIAUS PEDAGOGINIS INS
TITUTAS pavasarį sutinka tradici
nėmis vakaronėmis. Šiemetinė lietu
vių kalbos ir literatūros fakulteto 
studentų surengta vakaronė buvo 
dviejų dalių: pirmakursiai atliko et
nografinę programą “Generate, aš 
išginiau”, antrakursiai — “Pamylė
jau bernužėlį”. Pirmoji dalis buvo 
skirta piemenų dainom ir instrumen
tinei muzikai, antroji — liaudies 
dainom, pokštam ir būrimam.

V. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

STEPHAN’S FIBPQ 406 Roncesvclles A»ę.
FOKO telefonas 536-593C

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKA: 
už termininius indėlius —
dvejų metų................................ 8V2%
vienerių metų .............................8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7!4% 
už depozitų-čekių sąskaitas....... 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000................ 8%
asmenines — naujas .......... 8Vį%
nekiln. turto iki $70.000.............. 8%

gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 

Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad...... 10-3
Trečiad. uždaryta 
Ketvirtad......... 10-7
Penktad...........10-8
Seštad........... 9-12
Sekmad......9.30 - 1
Nemokamas visų narių
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandeni, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Mūsų tikslas— ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

NUO LO IN OS IKI DANGORAI1IOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

/sold\ 
UNITED
TRUST

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St W.
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 

persikėlė j naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Štai dalis Toronto lietuvaičių, dalyvausiančių “Miss Vilnius’’ rinkimų ba
liuje Anapilyje balandžio 20, šeštadienį. Teisėjais pakviesti: dr. J. čuplins- 
kienė, O. Indrelienė, G. Pacevičiūtė, teis. A. Puteris, A. Rinktinas, E. Ste- 
paitienė, inž. G. šernas

^SPORTAS
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
Vilniuje įvyko Žalgirio sporto 

draugijos sunkiaatlečių varžybos, ku
rių metu pasiekti keli Lietuvos re
kordai. Vilnietis J. Liupkevičius iš
stūmė 185 kg. ir pagerino jam pa
čiam priklausantį vidutiniasvorio re
kordą 5 kg. Prieš tai Vilniaus pus- 
vidutiniasvoris V. Savickis išrovė 135 
kg ir 1,5 kg pagerino jam priklau
santį Lietuvos rekordą.

Vilniaus Nemuno sporto draugijos 
bėgikas A. Gedminas Belgijoje daly
vavo kroso varžybose ir laimėjo I v. 
8 km nuotolį jis nubėgo per 30 min. 
3 sek. ir pasidalijo I v. su kitu Sov. 
Sąjungos bėgiku.

Sov. Sąjungos jaunių sunkiosios 
atletikos pirmenybės įvyko Bakų 
mieste. Gerai pasirodė Pagėgių vid. 
mokyklos X klasės moksleivis Liu
das Cičinka. Šis pusvidutiniasvoris 
dviem judesiais iškėlė 285 kg (122,5 
+162,5) ir savo rungtyje iškovojo II 
v. Stumdamas štangą, jis pasiekė 
162,5 kg ir viršijo Sov. Sąjungos 
jaunių rekordą.

Sov. Sąjungos bokso pirmenybės 
buvo tęsiamos Iževske. Šiose pirme
nybėse dalyvavo 11 Lietuvos atsto
vų. Geriausiai čia pasisekė vilnie
čiui V. Kisieliui, kuris II vidutinia
me svoryje laimėjo III v.

VYČIO ŽINIOS
Glorija Nešukaitytė balandžio 26 

d. vyksta į Vankuverį, kur dalyvaus 
Kanados jaunių stalo teniso pirme
nybėse. Ji taip pat atstovaus Ontario 
prov. komandinėse pirmenybėse.

Violeta Nešukaitytė rytinės Kana
dos stalo teniso pirmenybėse mote
rų vienete lengvai laimėjo I v., baig
mėje nugalėdama E. Sabaliauskaitę- 
Simerl 21:11; 21:17; 21:13. Poroje su 
seserim Flora ji laimėjo moterų dve
jetą. Be to, mišrų dvejetą ir I v. vy
rų B. klasėje, nugalėdama V. Sku- 
jinš 21:6; 21:8. Pagal Ontario stalo 
teniso są-gos pirmininko G. Jovanov 
teigimą, Violetos išvykos į Europą 
dėka ji padarė didelę pažangą ir žai
džia bent 7 taškais geriau. Ji ypa
tingai gerai žaidė Europoje su bu
vusia pasaulio meistere japone. Vio
leta taip pat jaučia pažangą — jos 
žaidimas pasidarė įvairesnis, išmo
ko naujų posūkių. Gaila tik, kad Ka
nadoje nesusilaukia rimto pasiprie
šinimo. Tose pačiose pirmenybėse 
Glorija Nešukaitytė mergaičių (13 
m.) klasėje laimėjo I v. ir mergaičių 
15 ir 17 m. klasąse II-as vietas. Abie
jose baigmėse ji pralaimąjo B. Plu- 
čaitei 21:16; 21:15 ir 25:23; 21:16.

Komandinėse stalo teniso pirme
nybėse Toronte Vyčio pirmoji Ko
manda paguodos rate pasiekė baig
mę. Komandoje žaidžia J. Nešukai- 
tis, E. Vaičekauskas, V. Nešukaitytė 
ir A. Thomas.

Mūsų rėmėjams — Vyt. Pulkau
ninkui, S. Stepaičiui, S. Rukšai, P. 
Stauskui ir Alg. Baneliui nuoširdžiai 
dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname Hamiltono lietuvių 

Sporto Klubą Kovą, švenčiantį 25 
metų sukaktį. Nuoširdžiai linkime 
klubo nariams, valdybai ir rėmė
jams su nepalaužiamu ryžtu ir toliau 
ugdyti per 25 metus klestėjusj spor
to klubą.

R. Kanados stalo teniso turnyre 
pirmas vietas iki 15 ir 17 m. mergai
čių klasėje laimėjo Birutė Plučaitė. 
Moterų klasėje II v. išsikovojo E. 
Simerl-Sabaliauskaitė. Vyrų klasėje 
baigminėse rungtynėse I v. laimėjęs 
Paulius Klevinas turėjo nusileisti Ka
nados vyrų meisteriui ir tenkintis II 
v. Birutė dar iškovojo II v. moterų 
dvejete, o Paulius I v. vyrų dvejete. 
Mišriame dvejete Birutė ir Paulius 
vos nenuvainikavo ką tik iš Europos 
gastrolių grįžusių Kanados meisterių

E. Caetano ir V. Nešukaitytės. Su 
apgailestavimu tenka pažymėti, kad 
iškiliausio jaunio (berniuko ar mer
gaitės) taurę, kurią Paulius išlaikė 
dvejus metus, teniso vadovybė ne
rado reikalo paskirti Birutei, kuri 
tikrai jos užsitarnavo.

Moterų krepšinio komanda laimė
jo antras pusbaigmių rungtynes prieš 
Mimico penketuką 31:30. A. Puze- 
riui ir jo krepšininkėm linkime ge
riausios sėkmės baigminėse rungty
nėse.

Keturios krepšinio komandos — 
vyrų, moterų, jaunių A ir D daly
vaus Hamiltono Kovo 25 m. šventės 
žaidynėse.

Š. A. lietuvių sporto žaidynėse Niu
jorke Aušros sporto klubas dalyvaus 
su 4 krepšinio komandom: vyrų, jau
nių A pirmoji, jaunių B ir mergai
čių A penketukai. Nutarta vykti 45 
vietų autobusu. Gaila, kad dėl vietos 
stokos negalime vežti mūsų jaunių 
D ir C komandų.

Nuoširdžiai dėkojame V. A. Gen- 
čiams, kurie negalėdami dalyvauti 
Aušros rengtame koncerte, atsiuntė 
piniginę auką.

HAMILTONO KOVAS
SUKAKTUVINIO krepšinio turny

ro tvarkaraštis:
Seštad. bal. 20

1. 11.30 v. r. vyrai: Vytis — Aušra
2. 1.00 v. p. p. jaun. A: Aušra — Ko

vas /
3. 2.30 v. p. p. vyrų I-mų rungtynių 

pralaimėtojas — Kovas.
Šios rungtynės vyks Westdale mo

kykloje (Main St. W. ir Bond St. 
kampas).

Sekmadienį
Hill Park mokykloje (465 E 16 

St.).
1. 1.30 v. p. p. moterys: Aušra — 

Kovas
2. 3 v. p. p. vyrai: Kovas' — I-mų 

rungt. ještad. laimėtojas
3. 4 v. p. p. jaun. D: Aušra—Kovas.

G.Paltarokas išsikovojo I v. Hamil
tone uždarų patalpų lauko teniso 
turnyre vyrų vienete, baigmėje nu
galėjęs M. Kilby 6:2, 7:6 ir vyr. dve
jete su p. Riffat prieš Murry-Beden- 
horst 6:3, 7:6. Mišriam dvejete su J. 
Wesley James laimėjo II v.

Vyrų krepšinio komanda, vado
vaujama V. Jonkaus, laimėjo I v. On
tario suaugusių B klasės turnyre Ha
miltone. A. G.

Studentų žinios
Vilniaus karalaitę “Miss Vilnius” 

rinksime šį šeštadienį, balandžio 20, 
Anapilio salėje Toronte. Kasmet To
ronte rengiama tautybių savaitė — 
“Karavanas”. Ta proga lietuviai gali 
supažindinti su savo kultūra gausius 
kitataučius, atsilankančius į “Vil
niaus” paviljoną. Prie to darbo daug 
prisideda Vilniaus karalaitė, atsto
vaudama lietuviams įvairiuose kita
taučių renginiuose. Dėkojame visoms 
kandidatėms, dalyvausiančioms rinki
muose. Jūsų drąsumas šiuo atveju 
yra tikrai vertas pagarbos. Mūsų šir
dyse Jūs visos esate karalaitės. Visi 
lietuviai turėtų paremti šią inicia
tyvą ir dalyvauti rinkiminiame ba
liuje. TULSK būsimai karalaitei pa
skyrė $100 dovaną, L. Namai — $150 
asmeninei aprangai, grožio salono sa
vininkės L. Dauginienė ir I.. Stur- 
mienė paskyrė premiją — plaukų 
pusmetinę. Bilietus iš anksto užsisa
kyti pas A. Valiulį tel. 533-6492 arba 
V. Lenauską 279-9688 ir prie įėjimo 
į balių. 2iūr. skelbimą 8 psl.

Iniciatoriai

Ateitininkų žinios
— Toronto ateitininkų šventė — 

balandžio 27-28 d.d.
Ateitininkų stovykla Wasagoje lie

pos 22 — rugpjūčio 3 d.d. Priima
mi stovyklautojai nuo 7 iki 18 m. 
Tėvai prašomi pasižymėti tas datas 
ir atitinkamai susitvarkyti savo ato
stogas. Stovyklauti gali ir neateiti- 
ninkai. Laukiama daug stovyklauto
jų iš mažesnių Kanados kolonijų ir 
iš JAV.

Dalyvaukime Velykų bobutės pa
rengime, kurį ruošia Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seselės šį sekmadie
nį Prisikėlimo par. salėje.

“Gyvename laikus, kuriuose sunku 
yra aiškiai orientuotis ir griež
tai laikytis krikščioniškosios pasau
lėžiūros nurodymų. Sunku, žinoma, 
nereiškia negalima ar neprivalu. Ne
aiški padėtis ir žiaurios gyvenimo 
aplinkybės reikalauja aiškios proto 
kultūros ir didelio valios drausmin
gumo.” Prof. St. Šalkauskis, “Ateiti
ninkų ideologija”

Skautų veikla
• Sį sekmadienį, balandžio 21, šv. 

Jurgio šventės proga “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai dalyvauja 11 v. 
Mišiose Sv. Jono Kr. šventovėje. Vie
netai renkasi 15 min. prieš pamaldas 
į parapijos salę. 4 v.p.p. Prisikėlimo 
salėje bus iškilminga sueiga ir skau- 
torama. Šventėje kviečiami dalyvau
ti skautų-čių tėvai, rėmėjai ir visuo
menė.

• “Kryžkelės” sąskrydyje gegužės 
25-27 d.d. Dainavoje iš Toronto daly
vaus apie 40 vyr. skaučių, sk. vyčių, 
budžių ir gintarių. Kas dar nespėjo 
užsiregistruoti, prašoma paskubėti. 
Registracija baigiasi balandžio 20 d.

• Kanadiečių skautų tradicinė 
obuolių diena — balandžio 27 d.

• Ps. R. Jurkuvėnienę sesės ir 
broliai sveikina, sulaukus pirmagi
mės dukrelės.

• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
landžio 23 d., 7 v.v., Lietuvių Na
muose. C. S.

Pajieškojimas
Raudonasis Kanados Kryžius įieš

ko Vytauto Jasinsko, gimusio 1921 
m. Gargžduose, Lietuvoje. Emigravo 
Kanadon 1947 m. birželio 27 d. iš 
Geestfacht-Spackenbergo DP stovyk
los Vokietijoje. Atsiliepti arba pra
nešti: Mrs. Audree Fostner, tel. 
923-6692, ext. 212. Adresas: The Ca
nadian Red Cross Society, Toronto 
Central Branch, 460 Jarvis St., To
ronto 5, Ont.

TORONTO, ONT. 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie man išvykus Floridon, lan
kė mano mamytę, likusią To
ronte: p.p. M. GaJinaitienei, G. 
šulcienei, J. šarūnienei, M. La
pinskienei, R. Dimskienei, M. 
A. Adomavičiams ir dr. J. Yčui.

Dėkinga —
Elzė Tamulionienė

Patikslinimas. “TŽ” 15 nr. 
buvo parašyta, kad Tautos Fon
do suvažiavimas baigtas vakarie
ne, kuria pasirūpino Toronto 
apyl. atstovybė. Papildomai pra
nešama, kad vakariene pasirū
pino Kanados TF atstovybė, ku
ri rengė suvažiavimą. Vakarienė 
surengta pačių dalyvių (ne T. 
Fondo) ir kąikurių mecenatų lė
šomis.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, Čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugeli metų kaip mais
tą, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
SWANSEA — BLOOR, gražus vos keliolikos metų senumo 6 kam
barių kvadratinio plano atskiras namas; puikiai užbaigtas rūsys su 
tiesioginiu išėjimu į kiemą, didelė moderni virtuvė, 2 prausyklos, 
balkonas, garažas su labai plačiu privačiu įvažiavimu, puiki vieta, 
visai netoli Bloor. ,
WINDERMERE — BLOOR, puikus 7 kambarių šiurkščių plytų at
skiras namas; kvadratinis planas, moderni virtuvė, naujas šildymas, 
vėsinimas visame name, garažas su šoniniu įvažiavimu, arti Bloor 
krautuvių bei susisiekimo; 4 kambariai pirmame augšte, Swansea 
rajone.
ISLINGTON — BLOOR, 5 kambariai, vienaaugštis (bungalow), van
deniu - alyva šildomas, garažas su privačiu įvažiavimu, arti požemi
nio traukinio stoties, greitas užėmimas.
INDIAN RD. — BLOOR, vienos šeimos 6 kambarių mūrinis namas, 
nauja moderni virtuvė su įmontuota virimo krosnimi, 2 naujos 
prausyklos, naujas šildymas, visas namas išklotas naujais kilimais; 
arti Bloor bei požeminio, greitas užėmimas.
34 BUTŲ APARTAMENTINS pastatas, maždaug 15 metų senumo, 
balkonai, vandens šildymas, garažai, puikiame Kingsway rajone, 
visai arti krautuvių bei susisiekimo; gauna apie $64.000 metinių pa
jamų.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

St. DarglS namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

6% už depozitus
7 Vi % už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. 
814% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — aštu

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

Pirkėjams sąžiningas patarnavimas *

R. Stasiulis Tel. 881-2211
Namų — 889-3456

UNITED 
THUST

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų ir žemių

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohalr), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., —> . ejcj Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el" NUOLAIDA

Al IU1ADIČIC Dn/il<AB> * Sąžiningas patarnavimas.■ U. IviUlIIlld 11031101 • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

Toronto Kaziuko mugėje svečių 
belaukiant Nuotr. B. Tarvydo

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 70 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

DUFFERI N RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalii

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ į 

prOgrOmq&
971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei į
Telefonas: 5 3 3 -4

LIETUVIAI SAVININKAI spaudi n i o i i
’V



I • 1 ft SKAITYTOJAI PASISAKO
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
“TŽ” 1974. III. 21 buvo išspausdin

tas Stepo Jakubicko straipsnis apie 
pirmuosius Kanados Lietuvių Fondo 
žingsnius. Jis reikalingas kaikurių 
patikslinimų ir papildymų juoba, kad 
yra praleisti kaikurie pirmieji auko
tojai. Praktiškai fondą organizuoti ir 
jį pradėti tai nėra vien sudaryti val
dybą ar surašyti statutą, bet ir su
medžioti įnašus. Tų pirmųjų įnašų 
“medžiotoju" teko man būti. Pavy
ko. Pirmųjų aukotojų buvo ne 10, 
kaip aname straipsny paskelbta, o 
12. Jie buvo paskelbti “TŽ” 1963. III. 
14 ir “N. Lietuvoj” 1963. III. 20. 
štai jie: KLB krašto valdyba, Mont- 
realis, P. S. Augaičiai, Tillsonburgas,
J. E. Bersėnai, Mount Brydges, V. I. 
Ignaičiai, Rodney, S. S. Jakubickai, 
Princetonas, S. E. Kairiai, Simcoe, 
dr. A. T. Kaveckai, Londonas, J. P. 
Laureckai, Tillsonburgas, V. M. Mi- 
ceikos, Simcoe, Z. L. Mockai, Rod
ney, J. T. Rastapkevičiai, West Lor- 
ne, A. B. Rudokai, Tillsonburgas.

Pradžioje čekiai buvo gauti iš P. 
Augaičio ir A. Rudoko. Faktinai jie 
ir buvo patys pirmieji aukotojai, bet 
ano meto Fondo laikinosios valdybos 
-organizacinio komiteto buvo nutar
ta skelbti pradinį aukotojų sąrašą 
alfabetine tvarka, duodant pirme
nybę KLB krašto valdybai.

Ta proga reikia paminėti ir pir
muosius atstovus, kurie sutiko telk
ti įnašus savo apylinkėje. Jų dalis 
ir dabar sėkmingai tą darbą tęsia. 
Štai jie: inž. A. Paškevičius, Otava, 
dr. A. Kaveckas, Londonas, P. Au- 
gaitis. Tillsonburgas, J. R. Simanavi
čius, Torontas. Ir aplamai, tiek anuo 
metu, tiek ir dabar atstovai apylin
kėse, kaip rodo praktika, atlieka 
pagrindinį Fondo įnašų telkimo dar
bą. Nuo jų priklauso Fondo pasise
kimas visoj Kanadoj.

šis papildymas, manau, yra rei
kalingas ir kaip atsiprašymas, nors 
tai įvyko ir ne dėl mano kaltės.

V. Ignaitis
ARCHYVAI

Skaičiau “TŽ” vedamąjį apie ar
chyvų likimą, kur paliestas ir Pasau
lio Lietuvių Archyvas. Tik abejoju, 
ar būtų tikslu archyvus perduoti 
Amerikos ar Kanados mokslo įstai
goms jau dabar. Jei archyvai yra 
gyvųjų organizacijų rankose, jokiu 
būdu neturėtų būti perduoti sveti
miems. Ar svetimieji rūpinsis me
džiagos rinkimu bei komplektavimu, 
kaip tai daro savieji, ar svetimuose 
bus galima taip kasdien knistis ir 
jieškoti medžiagos, kaip savuose? Pa

Simon s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

• Prieš pirkdami kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas.
• Garantuotas sutaupymas.

Visas pelnas skiriamas "Vyčio" ir "Aušros"
sporto klubams

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

John E. Soosaar, C.A. 8%^™™

Suite 402, 725 Don Mills Rd. • (chartered accountant) 
Don Mills, Ontario • Telefonai: 781-3593, 429-4944

DR A U DA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

V/S{/ RŪŠ/(/ DRAUDA • 20 MFTį/ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t,t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvairius siuntinius iki 193/ž svarų 
arvno svorio Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Įstaiga Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai

Visų rūšių automobilių išorės 
(hody) taisymas, mechaniniai 

darbai Ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas Ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST. 
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001 

galiau archyvai kaip tik ir yra lie
tuviškuose centruose. Ar gali kas iš 
Čikagos kasdien važinėti į tokį Kent 
un-tą ar Kalifornijos Hooverį, iš To
ronto į Otavą? Kitas dalykas, kai 
nėra kas globoja, kai išmiršta kolo
nija, kai archyvai gali būti sunai
kinti. Tada belieka perleisti juos 
amerikiečiams ar kanadiečiams. Bet 
mes dar turime vilčių bent dalį jų 
perkelti į laisvąją Lietuvą. Juk su
lauksime.

Česlovas Grincevičius, 
atliekamu laiku tvarkąs

Pasaulio Lietuvių Archyvą
Red. pastaba. Dėkojame už atsi

liepimą šiuo aktualiu klausimu. Ar
chyvų bei muzėjų reikalas kiek ge
riau tvarkomas JAV lietuvių. Nors 
daug vertingo archyvinio turto žuvo, 
bet šis tas liko išsaugota prel. Pr. 
Juro “Alkos”, J. Žilevičiaus, Balze- 
ko ir dabar Pasaulio Lietuvių Archy
vo. Kanadoje nieko panašaus nebuvo 
ir nėra, išskyrus vieną kitą privatų 
senienų rinkėją. Žuvo labai daug 
vertingos medžiagos. Idealu būtų, 
jei patys lietuviai pajėgtų turėti sa
vo muzėjus bei archyvus. Tuo bū
du viskas išliktų lietuvių rankose. 
Deja, tos rankos yra gana trumpos, 
t.y., palyginti, trumpalaikės. Dėl tų 
gerų norų viską išlaikyti lietuvių 
rankose žūsta daug vertingų dalykų. 
Dabar Kanadoje pradėjus daugiakul- 
tūrę politiką, yra sudarytos geros 
sąlygos etninėm grupėm sudaryti sa
vo archyvą valstybinio archyvo rė
muose. Dėl važinėjimo Otavon nėra 
ko bijoti. Kasdien j archyvus niekas 
nevažinėja, o kas rašo kokį studijinį 
darbą, gali ir pasėdėti nuvažiavęs. 
Be to, lengvai gaunamos reikalingos 
kopijos. Kanados lietuviams tai yra 
geriausia galimybė apsaugoti vertin
gai medžiagai ilgam laikui. Ta me
džiaga pasinaudoti niekas nekliudys 
ir laisvosios Lietuvos tautiečiams.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
1974. IV. 7 įvyko Toronto Prisi

kėlimo parapijos visuotinis metinis 
susirinkimas. Naujasis klebonas kun. 
Aug. Simanavičius savo pranešime 
pabrėžė, kad jam rūpi daugiau dva
siniai parapijos reikalai nei finan
siniai. Išrinkta nauja 20 asmenų ta
ryba. Parapijietės džiaugėsi, kad su
sirinkimo proga nereikėjo moterims 
kepti pyragų bei vaišinti parapijie
čius kitokiais skanumynais. Mūsų 
parapija yra keitimosi stadijoje. Ar 
jos nariai supras, kad dvasinius rei
kalus reikia labiau vertinti už me
džiaginius, parodys ateitis.

Parapijietė

480 RONCESVALLES AVĖ., 
TORONTO 3, ONTARIO 

A. ir S. KALŪZA

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

Skambinti tel. LE 4 - 1403
SO DEWSON St., Toronto, Ont.

Kanados įvykiai

(Atkelta iš 1-mo psl) 
mo ir naujų federacinio parla
mento rinkimų. Tačiau proble
mos gali neišspręsti ir naujieji 
rinkimai. Paskutiniais Gallupo 
viešosios nuomonės tyrimo duo
menimis, 39% kanadiečių vis 
dar pasisako už liberalus, 34%
— už konservatorius, 18% — 
už NDP socialistus, 9% — už 
kitų grupių kandidatus. 1972 m. 
rinkimuose už liberalus balsavo 
39% rinkėjų, už konservatorius
— 35%, už NDP socialistus — 
16%. Proporcija, kaip matome, 
beveik nėra pasikeitusi, bet gy
ventojų nuotaikas galėtų pa
keisti partijų kova bei jų paža
dai rinkiminiame vajuje.

Kardinolas James McGuigan 
mirė nuo širdies smūgio, kurių 
jis jau buvo turėjęs keletą. Ve
lionis buvo gimęs 1894 m. Prin
co Edvardo saloje, baigęs teolo
gijos studijas doktoratu Lavalio 
universitete Kvebeko mieste ir 

GAUTI NUOLAIDOMS TURITE UŽPILDYTI
a) Federal income tax return 

(federacinių mokesčių blankus)
b) Ontario Tax Credit Form

(Ontario provincijos mokesčių kredito blankus), 

nors jums ir nereikia mokėti mokesčių

naujos $300 milijonų Ontario Tax Credit 
sistemos Jums tenkančia dalimi

geimas, pensininkai, nuomininkai, invalidai ir kiti gali pasinaudoti tomis 
nuolaidomis. Naujoji Ontario Tax Credit System (mokesčių kredito sistema) 
yra įvedusi tris skirtingus kreditus.

1, Savininkai arba nuomininkai (įskaitant kambarių nuomininkus bei pen- 
sijonierius) gali pasinaudoti Property Tax Credit (nuosavybės mokesčių 
kreditu).

2, Užpildantieji Federal income tax return (federacinių pajamų mokesčių 
blankus) gali pasinaudoti Sales Tax Credit (pardavimo mokesčių kreditu).

3, Asmenys, turį daugiau kaip 65 metus amžiaus, gali pasinaudoti Pensioner 
Tax Credit (pensininkų mokesčių kreditu).

Jeigu ir nemokate šiais metais mokesčių, vistiek užpildykite federacinių 
mokesčių blankus ir Ontario Tax Credit Form (Ontario provincijos mokesčių 
kredito blankus). Abudu blankai atsiunčiami viename voke. Ontario Tax 
Credit Form (Ontario mokesčių kredito blankus) rasite 2 ir 3 puslapyje.

TURITE KLAUSIMŲ?
Gyvenantieji metropoliniame Toronte tesikreipia j numerį 965-8470.
Kitur gyvenantieji nemokamai galite kreiptis išsukdami 0 ir prašydami 

telefonistę sujungti su Zenith 8-2000.

SKAMBINIMO VALANDOS;
Nuo pirmadienio iki penktadienio 8 v.r. — 9 v.v.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12 v.r. — 5 v.p.p.

Ontario’s

TAX CREDIT SYSTEM
William G. Davis, Premier

Arthur K. Meen, Minister of Revenue

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W.z 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

ten įšventintas kunigu 1918 m. 
Popiežiaus Pijius XII pakeltas 
į kardinolus 1946 m., tapo pir
muoju angliškai kalbančios Ka
nados kardinolu. Net 26 metus 
jis paskyrė Toronto arkivysku
pijai, kol pagaliau iš arkivysku
po pareigų privertė pasitraukti 
senatvė ir širdies liga, šiame lai
kotarpyje Torontan atvyko daug 
įvairių tautybių katalikų imi
grantų. Kardinolui J. McGuigan 
teko nelengvas uždavinys suras
ti tų tautybių kunigų, kad jie 
gimtąja kalba galėtų aptarnau
ti savo tautiečius. Tokių tauty
bių, turinčių savo pamaldas, 
Toronto arkivyskupijoje yra net 
25. Velionis buvo ekumenizmo 
šalininkas, turėjęs tvirtą balsą 
Vatikane. Istorijon jis norėjo 
įeiti kaip vargšų kardinolas. Be
veik visą gaunamą algą išdalin
davo labdarai.

NDP socialistų atstovas M. 
Saltsmanas pasiūlė federaci
niam parlamentui įjungti į Ka

TURITE
AEKO! 

nados pensijų planą namus ir 
šeimą prižiūrinčias moteris. To
kias Žmonas bei motinas jis siū
lo laikyti šeimos darbininkėmis 
ir jas priskirti laisvųjų profesi
jų grupei. Pensijų planui jos 
į savaitę mokėtų po $4 ir, su
laukusios nustatyto amžiaus, 
gautų pilną Kanados pensiją. 
Parlamento nariai pritarė šiai 
minčiai, bet atsisakė balsuoti dėl 
konkrečių duomenų trūkumo 
sumanymui įgyvendinti.

MONTREAL, P. Q.
(Atkelta iš 8-to psl.)

“Gegužės žiedų” linksmava- 
karį “Gintaro” ansamblis rengia 
gegužės 25 d. AV par. salėje. 
Programą atliks Ročesterio “Sli
binas”, “G i n t a r o” mergaičių 
kvartetas ir duetas. Bus loteri
ja, vaišės ir šokiai, kuriems 
gros “Slibinas”. A. A.

“Gintaro” ansamblis gegužės 
15 d. koncertuos Otavoje, kur 
bus minima vietinės lietuvių 
bendruomenės 25-rių metų su
kaktis.

: ra
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. sVpVeTTos I

Kanto atsakymas
Senas generolas, Emanuelio 

Kanto draugas, vedė jauną, 18 
metų merginą. Apie savo vedy
bas jis pranešė filosofui ir pri
dūrė:

— Žinoma, tokiame amžiuje 
aš jau negaliu tikėtis vaikų.

— Taip, — sausai pastebėjo 
Kantas, — tikėtis nėra ko, bet 
reikia bijoti.

Laikas ir amžinybė
Kartą jauna mergina paklau

sė Einšteiną:
— Ar galėtumėt išaiškinti 

skirtumą tarp laiko ir amžiny
bės?

— Gerbiamoji, jei aš turėčiau 
laiko aiškinti, tai truktų ištisą 
amžinybę, kol suprastum ...

LONDON, ONT.
PAVASARIS SUGRIS Londonan 

“Baltijos” ansamblio metiniame ba
liuje, kuris įvyks Centennial salėje 
balandžio 27, šeštadienį, 8 v. v. Šia 
proga pavasarį sutinkančių linksmin
ti sugrįžta A. Modesto neolituanų 
orkestras iš Čikagos, kuris savo nuo
taikinga, lietuviška muzika džiugino
K. L. Bendruomenės rudens baliaus 
gausius svečius. Šokių bei dainų 
programą atliks “Baltijos" ansamb
lis ir “Jaunosios Baltijos” šokėjai. 
Veiks turtingas bufetas, baras. Sve
čiai turės progos išbandyti savo lai
mę loterijoje. “Baltija” nuoširdžiai 
laukia savo gerų bičiulių iš arti ir 
toli.

CENTRINĖJE BIBLIOTEKOJE, 
305 Queens Ave., visą balandžio mė
nesį vyksta baltiečių tautodailės pa
roda. Ta proga balandžio 20, šeštadie
nį, 12.30 v. p. p. Londono lituanis
tinės mokyklos mokiniai atliks tauti
nių šokių ir dainų programą.

“BALTIJOS” ANSAMBLIS balan
džio 20 d. vyksta į St. Catharines at
likti dalį programos "Nemuno” vaka
re. B K.

Frank Barauskas Ltd. 

REALTOR 

3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 
231-6226 — 231-2661

Mūsų specialybė — užmiesčio žemės 
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake 
Simcoe ir Georgian Bay.
J ieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

|NQ||n AMAP W. G. Dresher Insurance fr 
lUvUIlflNVL Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. -----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

VITALITY * NATŪRALAUS MAISTO
■ ■■HUIII • krautuvė

3288 LAKESHORE Blvd. West • Long Branch Plaza 
(5 blokai į vakarus nuo Kipling Ave.) • Tel. 259-8364
Importuoti šveicariški natūralūs vitaminai ir kosmetika, lietuviški 
sūriai, medus, riešutai, organinė duona ir Lt R. STATULEVIČIUS

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T ■ r or loco 
TORONTO, ONTARIO I CL UUU~I4UO
• (vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena *
• Importuoti maisto gaminiai*

Taip pat priimame užsakymus ("Catering") vestuvėms ir 
mažesniems pobūviams. Susitarus pristatome į namus 
bei salę šiltą arba šaltą maistą su aptarnavimu ar be jo.

------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- • 
--------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921 -3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario

Tymai
Viena ponia paklausė garsųjį 

vokiečių profesorių Vichow:
— Pasakykite, kaip prasideda 

tymai?
— Raide “T”, gerbiamoji po

nia, —- atsakė profesorius.
Avinai ir bulvės

Čaplinas su draugu restorane 
užsisako pietus.

— Prašau man du avienos 
kotletus su keptom bulvėm.

Padavėjas, užsirašydamas už
sakymą, panosėj murma:

— Du avinai, dvi bulvės.
Tai nugirdęs Čaplinas tarė:
— Gal tamsta būsi toks malo

nus — mažiau avinų, daugiau 
bulvių.

• Skirtumas tarp dramblio ir 
blusos yrą toks, kad dramblys 
gali turėti blusų, o blusa dramb
lių negali turėti. Pr. Alš.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
lel. 533-7954

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA BEJNAR, R.O. 
WIKTORIA BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ. 

(prie Geoffrey St.) 
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.
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TORONTO Toronto lietuviu karalaitės “VILNIUS” rinkimai BS MONTREAfc*“
Sy. Jono Kr. parapijos ir

Anapilio žinios
— Velykų pamaldų skelbimuose 

pranešta, kad baigus įrengti naują
ją kleboniją, Sv. Jono parapija per
sikels į Anapilį. Tikinčiųjų patogu
mui sekmadieniais bus samdomas au
tobusas, kuris nuo požeminio stoties 
Islingtono atveš tautiečius pamal
doms į Anapilį. Senąją šventovę su 
visais pastatais arkivyskupijos kurija 
perleis kitai katalikų etninei grupei. 
Už senąją vietą kurija Šv. Jono Kr. 
parapijai atsilygins kompensacija 
naujajai šventovei.

— Velykų dieną 8 parapijos vai
kai dalyvavo pirmosios Komunijos 
iškilmėse. Pamaldų metu giedojo 
choras, sol. V. Verikaitis ir kanklė
mis skambino Stp. Kairio muzikinis 
vienetas. Visiems programos atlikė
jams nuoširdi padėka. Ypatingas ačiū 
seselei Daliai už rūpestingą vaiku
čių paruošimą.

— Po ilgos ir sunkios ligos balan
džio 8 d. mirė buvęs Toronto arki
vyskupas kard. James C. McGuigan. 
Velionis buvo labai palankus tauti
nėms grupėms. .Prisiminkime jį mal
dose.

— šį sekmadienį 11 v. pamaldose 
šv. Jurgio šventės proga dalyvaus 
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų skautai.

— Šią savaitę klebonijoje antrą 
kartą lankosi dail. V. K. Jonynas iš 
Niujorko naujosios šventovės pro
jekto reikalu.

— Prašoma palaikyti Toronto lie
tuvių studentų rengiamą vakarą šį 
šeštadienį Anapilio salėje.

— Šį šeštadienį, 5 v.p.p., par. šven
tovėje jungtuvės Jolandos N. Ren- 
kauskaitės su Peter J. Kooles.

— Anapilio sodybos balius numa
tytas lapkričio 23, šeštadienį.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v.r., 
už Plečkaičių šeimos mirusius; sek
madienį, 10 v.r., už a.a. Domicėlę 
Vorininkaitienę, 11 v. už a.a. Juzę 
Augustaitytę - Vaičiūnienę (užprašė 
Toronto skautai), 11 v. Anapilyje — 
už a.a. Antaną Tamošaitį.

PRANEŠIMAS
Įsikūrus Anapilio sodybai 

Mississaugoje, apylinkių lietu
viai pareiškė pageidavimą turė
ti Anapilyje sekmadieniais finan
sinį patarnavimą kredito unijų 
veiklos ribose. Šv. Jono Kr. par." 
taryba savo posėdyje svarstė tu
rimas galimybes ir nutarė minė
tąjį pageidavimą patenkinti. Ry
šium su tuo ji taip pat nutarė 
kreiptis į esamas lietuvių kredi
to unijas, pirmenybę duodant 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito unijai, nes ji prisidėjo 
prie Anapilio statybos $50.000 
paskola ir auka. Prisikėlimo par. 
kredito unijos valdyba š.m. ba
landžio 11 d. posėdyje pasiūly
mą priėmė ir sutiko atidaryti 
skyrių Anapilio patalpose.

Šv. Jono Kr. par. taryba

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, (vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI DRE ŠERIUI 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.

VEDYBŲ TIKSLU jieškau moters 
iki 50 metų amžiaus; gali būti su vai
kais. Esu lietuvis, 49 metų, 5’10” 
ūgio, baigęs mokslus su nekilnojamu 
turtu ir santaupom. Laišką su nuo
trauka adresuoti: K.E.B., 17 Harvest 
Rd., Fairport, New York 14450, USA.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas.

SUPERIOR SAUSAGE Co.
1004 Dundas St. West,

Toronto. Tel. 531-8422

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas . Bloor • Durie gatvių 

Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus Lietuvoje Onai Žmuidzi- 

naitei, Jonui Žmuidzinui, Lietuvos 
gen. konsului, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

— Nuoširdžiai užjaučiame Joną 
Tunaitį, Lietuvoje mirus jo mamy
tei; Sofiją Augaitienę, mirus jos se
seriai, Juzę Juodikaitienę, mirus jos 
tetai.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Oną ir Simą Les- 
niauskus, užpr. A. Ranonienės; 8.30 
v. — už Oną Kudabienę — 20 me
tinės, užpr. M. K. Janeliūnų; 9 v. -i— 
už Jurgį Smolskį, užpr. B. Vaitiekū
nienės; 9.30 v. — už Praną Stulgį, 
užpr. V. A. Stulgių; 10 v. — už Jo
ną ir Pijų Dubickus, užpr. A. A. šle
kių; sckmad., 8 v. — už Uršulę Žvirb
lytę, užpr. S. Budrevičienės; 9 v. — 
už Antaną Balnį, užpr. E. G. Kucahls- 
kių; 10 v. — už Stasį Vaitiekūną, 
užpr. B. Vaitiekūnienės; 11.15 v. — 
už Gintautą Indrišiūną, užpr. tėvų; 7 
v.v. — už Mykolą Matušaitį, užpr. p. 
Matušaitienės.

— Ateinantį sekmadienį bus Ve
lykų bobutės karnavalas parapijos 
salėje. Jį rengia Nek. Pradėtosios 
Marijos seselės ir rėmėjų būrelis.

— Šį sekmadienį dėl Velykų bobu
tės Sutvirtinimo sakramento ir pir
mosios Komunijos pamokų nebus. 
Sutvirtinimo sakramento pamokos 
bus savaitės dienomis, susitarus su 
paskirais mokytojais. Pirmosios Ko
munijos pamokos bus balandžio 23 
ir 25 d.d., 7 v.v., L. Vaikų Namuose.

— Vytauto Maco meniškų nuotrau
kų paroda įvyks šį sekmadienį nuo 
10 v.r. iki 8 v.v. Rengia Stp. Kairio 
muzikinis vienetas.

— Per visą gegužės mėnesį bus 
laikomos Motinos Dienos novenos 
Mišios.

— Ruošiasi tuoktis Danguolė Čer
niauskaitė ir Vytas Pranaitis. Abu — 
mūsų parapijos.

— Naujai išrinktos parapijos tary
bos posėdis įvyks balandžio 24, tre
čiadienį, 7.30 v.v. Parodų salėje. Po
sėdis labai svarbus: jame bus pasi
skirstoma pareigomis.

Lietuvių Namų žinios
— Atvelykio sekmadienį, bal. 21 

d., 1 v.p.p., įvyks Velykų stalo po
pietė su velykiniais lietuvių valgiais. 
Pietūs prie velykinio stalo — $5, iki 
12 m. vaikams — $2.

— Kovo 31 iš 11 asmenų išrinkta 
LN valdyba pasiskirstė į komisijas. 
Statybos ir remonto darbų priežiūra 
— V. Stanaitis ir O. Delkus, parengi
mų komisija — J. Skrebutėnienė, J. 
Simanavičius, A. Laurinavičius; įsta
tams pertvarkyti komisiją sudaryti 
apsiėmė H. Steponaitis, informacijos 
komisiją sudarys J. R. Simanavičius, 
ūkinei priežiūrai personalą sutiko su
daryti V. Dauginis ir B. Jackus. V. 
Dauginis sutiko įsijungti ir į bingo 
reikalus. Narių ir lėšų telkimo va
jaus reikalams vadovauti paliko T. 
Stanulis. įvairių miesto ir kitų val
džios leidimų reikalus sutiko tvar
kyti vicepirm. St. Kuzmas.

— Dabar labai svarbu baigt išpar
duot LN paskolos lakštus, nes artėja 
terminai baigt apmokėt sulaikytus 
rangovų pinigus ir sugrąžinti trum
palaikes paskolas. Paskolos lakštų 
yra įregistruota už $300,000. Išpar- v 
duota už $240,000. Reikia dar išpar
duoti už $60,000. Už paskolą moka
ma 8% palūkanų. Lakštų pardavimo 
ir naujų narių verbavimo labai akty
viai imsis J. Strazdas ir kiti valdy
bos nariai bei vajaus talkininkai. Bus 
lankomasi į namus.

— LN vadovybė susirūpinusi su
daryti palankias sąlygas scenos mė
gėjams. Norima artimoje ateityje su
tvarkyti salių scenas. Dėlto reikėjo 
pašalinti šalia didžiosios salės esan
čius nenaudojamus vargonus. Jie jau 
parduoti ir baigiami išgabenti. Var
gonų užimtos patalpos bus panaudo
tos scenos reikalams.

— Baro įrengimai baigiami. Ruo
šiama medžiaga leidimo prašymui 
paremti. Baro leidimo gavimo proce
dūra gali užtrukti 2 — 3 mėnesius..

Naujai išrinkta Lietuvių Na
mų valdyba, pasiskirsčiusi par
eigomis, nutarė suruošti gerus 
pietus su vynu ir lietuviškais 
patiekalais Atvelykio sekmadie
nį, balandžio 21 d., 1 v.p.p. Vi
suomenė maloniai kviečiama da
lyvauti ir Lietuvių Namų užmo
jus paremti.

LN parengimų komisija 
Almis Ledas balandžio 6 d. 

Michael Power gimnazijoje įvy
kusioje Ontario istorijos paro
doje už savo darbą laimėjo $25 
premiją.

Toronto lietuvių skautų tėvų 
komitetas paaukojo “T. Žibu
riams” $25. Dėkojame už pa
ramą.

Nuoširdi padėka Šv. Jono Kr. 
Pašalpinei Draugijai, kuri To
ronto Maironio mokyklai pasky
rė $200. — Primenama, kad šį 
šeštadienį, balandžio 20, mokyk
loje pamokos vyks įprasta tvar
ka. Vedėjas

Elektros rangovas

Atom Electric Co.
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
Tel. 923-7194 • Namų 766-8372

Savininkas A. ČEPONIS

BALIUS
• Šokiams gros orkestras "MUZIKA"
• Veiks įvairus bufetas ir baras
• Pradžia — 7 valandą vakaro
• Kaina asmeniui — $3.00, studentams — $2.00

Stalai numeruoti po 10 asmenų kiekvienas. Bilietus galima 
tel 533-6492 arba V. Lenauską tel. 279-9688 
ir Anapilyje po pamaldų.

t

iš

įvyks 
balandžio 20, 
šeštadienį, 
ANAPILIO 
patalpose

anksto įsigyti pas A. Valiulį

Rengia lietuviai studentai

8 LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA KVIEČIA VISUS LIETUVIUS PRIE BENDRO

I VELYKŲ STALO Siss J
J Atvelykio sekmadienį, balandžio 21 dieną, 1 vai. po pietų, J

Lietuvių NamUOSe, ® Prašome skubiai registruotis Lietuvių Namuose.
’ • įėjimas — $5.00, jaunimui iki 12 metų — $2.00. $

%. 1573 Bloor Street West. £N va|dyba

ČIKAGOS “GRANDIES” ANSAMBLIO

koncertas -“X."'z.-T-^-^----vsstuves
balandžio 27, šeštadienį, 6 valandą vakaro

ANAPILIO salėje
• Po programos — šokiai, geras orkestras, bufetas, įvairūs 

gėrimai. • įėjimas: asmeniui $4.00, jaunimui — $2.00.
• Bilietus ir stalus užsakyti pas: J. Kaknevičienę 368-6813, 766-4492,

A. Ščepavičienę 766-3726, O. Jonaitienę 767-1562, M. Norkienę 767-6247, 
V. Ottienę 654-4961 Sv. Jono Kr. Ren gia |(LKM Dr-jos
parapijos knygyne ir prie įėjimo. Jon<> Kr/paropijos skyri’us

Balsavimas į KLB krašto ta
rybą bus balandžio 28, sekma
dienį: Aušros Vartų par. salėje 
9.30 v.r. — 2 v.p.p., Šv. Kazi
miero par. salėje 9.30 — 12 v.

Kandidatai
1. Adomonis, Henrikas
2. Bagdžiūnienė, Nijolė
3. Gruodis, Vytautas E.
4. Jurkus, Rimantas
5. Kerbelytė, Daina
6. Kibirkštis, Justas
7. Klezas, Petras
8. Lietuvininkaitė, Vida
9. Lukoševičius, Petras

10. Niedvaras, Bronius
11. _Povilaitis, Paulius
12. šiaučiulis, Juozas
13. Staškevičiūtė, Regina
14. Žurkevičiūtė, Audra

Balsuojama už 10 kandidatų.
P. Adamonis, Montrealio 
rinkiminės komisijos pirm., 
J. Dalmotas, sekretorius

Renginių registracija KLB 
apylinkės v-bos yra pavesta Pet
rui Adamoniui (tel. 722-3545). 
Organizacijos ir pavieniai asme
nys yra prašomi pranešti apie 
savus renginius ir prieš planuo
jant renginį pasiteirauti apie jau 
užregistruotus. Renginių regist
ravimas yra visuomenės labui 
— norint padėti išvengti tą patį 
savaitgalį dviejų panašių rengi
nių. Registravimas nereiškia, 
kad tą dieną tik tam vienam 
yra rezervuojama, tačiau antra
sis, norėdamas tą pačią dieną 
rengti, žinos apie padėtį. Pra
šome registruoti visus asmeniš
kus ir visuomeninius renginius 
kiek galint anksčiau. Renginiai 
registratoriaus nebus skelbiami.- 
Yra pastebėta, kad dauguma 
renginių skelbiama lietuviškuo
se laikraščiuose pavėluotai. Tas 
atsitinka dažniausiai dėl lėto 
pašto pristatymo. Laikraščiams 
skelbimai turi būti atiduodami 
vėliausiai 3-4 savaites prieš ren- 
g’ni- P. Adamonis

Religinis koncertas. Kovo 30 
d. AV šventovėje įvyko susikau

pimo valanda — augšto lygio re
liginis koncertas. Programą at
liko muzikai Izidorius ir Vyte
nis Vasiliūnai iš Bostono, sol. 
A. Keblys, vyrų oktetas ir pa
rapijos choras, diriguojant mu
zikei M. Roch. Buvo atlikti žy
miųjų pasaulio ir lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Susikaupimo 
valanda baigta galingu Kristaus 
prisikėlimu — Haendelio “Ale
liuja”. Klausytojai, atrodo, net 
kvėpuoti sustojo. Mūsų daug 
dirbantis choras pasiekė misti
nes susikaupimo augštybes. Da
lyvavusieji koncerte buvo labai 
patenkinti. Skirstantis visi dali
josi įspūdžiais ir sakė, kad buvo 
labai, labai įspūdinga. Nors kon
certas buvo tikrai labai augšto 
lygio ir gražus, bet iš mūsų pu
sės buvo nelabai gražu, nes par
duota tik 99 bilietai suaugusiem 
ir 6 jaunimui. Koncertas davė 
nevisai mažą nuostolį. Nors kon
certas buvo iš anksto skelbia
mas, bet tuo pačiu metu buvo 
net keletas privačių gausių po
būvių. Vieni šventė vardines, 
kiti — gimtadienius, o studentų 
sąjunga surengė šokius.

Jadvyga Narbutienė, grįžda
ma iš Hamiltono, kur aplankė 
dukrą Jūratę Pilypaitienę, Mont
realio autobusų stotyje gavo šir
dies smūgį ir neatgavusi sąmo
nės mirė. Paliko vyrą Joną, duk
teris Laimą ir Jūratę, sūnų Al
gimantą, penkis anūkus ir daug 
giminių, ypač iš vyro pusės. Ba
landžio 8 d. iš AV šventovės bu
vo palaidota. Laidotuvėse daly
vavo daug giminių ir artimųjų.

“N. Lietuvos” spaudos ba
liaus Toronte programai atlikti 
pakviesti “Gintaro” ansamblio 
birbynininkai — Rimas Ališaus
kas, Gintaras Nagys, Algis Lapi
nas, Andrius Lapinas, Rimas 
Žitkus ir akompaniatorės kank
lininkės Asta Kličiūtė, Kristina 
Kličiūtė ir Ina Lukoševičiūtė. 
Spaudos balius bus gegužės 4 d.

(Nukelta j 7-tą psl.)

Siūlome konkrečiai!
TORONTO V L. PŪTY 10 ŠAULIŲ KUOPOS DVIDEŠIMTMEČIO ŠAULIŠKOS VEIKLOS

paminėjimas-banketas
• Vaidinimas "Šiaurės pašvaistė" •

• Vakarienė • Smagūs šokiai •
• Jaunimui 15-18 m. su tėvais įėjimas nemokamas • Įėjimas — S8. •

• Bilietai gaunami Lietuvių Namuose ir paskambinus tel. 537-2869 •

• Jus dalyvauti kviečia — kuopos valdyba •

balandžio 27, 
šeštadienį, 
7 v.v., Toronto
LIETUVIŲ NAMUOSE, 
1573 Bloor Street W.

Balandžio 21 
Atvelykyje,

PRISIKĖLIMO parapijos salėje

r VELYKŲ BOBUTĖS

KARNAVALAS
įvairūs žaidimai * kiškiai * juokdariai 
lėlių teatras * burtininkės * specialūs 
balionai * Namuose keptų pyragų 
išpardavimas * Darželio vaikų programėlė 
* Rateliai ir žaidimai jauniesiems

Viri vaikai kviečiami dalyvauti 
apsirengę kostiumais
Bus specialus Velykų bobutės 
ir vaikų paradas
ATIDARYMAS — 11 vai. ryto

Maži, jauni ir seni kviečiami ateiti!
Rengia Nek. Pr. Marijos seselės ir rėmėjų būrelis

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” veiks šį penktadienį, ba
landžio 19, nuo 8 v.v. Progra
moje — V. Slapšys su draugais.

Dail. A. Tamošaičio paveikslų 
paroda — šį šeštadienį ir sek
madienį, balandžio 20-21 d. d., 
Anapilio Parodų salėje. Atida
rymas — balandžio 20, šeštadie
nį, 5 v. p.p. Lankymo laikas: 
šeštadienį iki 10 v.v., sekmadie
nį 11 v.r. — 3 v.p.p. Rengia — 
Anapilio Moterų Būrelis. Pla
čiau — žiūr. 5 psl.

Ateitininkų sendraugių meti
nė vakarienė, kuri būdavo ren
giama kartu su metine ateiti
ninkų švente, šiemet neįvyks. 
Valdyba kviečia visus sendrau
gius dalyvauti bendrose šventės 
Mišiose ir akademijoje.

Tautinių šokių grupės “Atža
lynas” metinis balius, rengia
mas tėvų komiteto, bus gegu
žės 11 d. L. Namuose. Meninę 
programą atliks “Atžalynas” ir 
sol. Strimaitis, akompanuojamas 
J. Govėdo. Šokiams gros kapela 
“Muzika”. Stalus galima užsisa
kyti pas V. Stabą tel. 766-7384,

V. Dauginį 249-2076, K. Poš
kienę 533-5464.

A.a. Petras Lingė, 55 m., mb 
rė balandžio 15 d. Pašarvotas 
Turner & Porter laidotuvių na
muose. Laidojamas balandžio 
18, ketvirtadienį, 10 v.r., iš Šv. 
Jono Kr. šventovės lietuvių ka
pinėse.

Į baltistikos studijų dienas 
Čikagoje rengiama ekskursija 
autobusu. Išvykstama gegužės 
15, trečiadienį, nuo Tartu Col
lege (Spadina-Bloor), grįžtama 
gegužės 19, sekmadienį. Kelio
nės kaina asmeniui — $40. Re
gistruotis pas archit. Alg. Bane- 
lį tel. 924-6450.

Apie Vasario 16 minėjimą To
ronte ilgoką korespondenciją iš
spausdino čikagiškė “Laisvoji 
Lietuva” š.m. 6 nr. Ji parašyta 
kūrėjo-savanorio St. Banelio. Jo
je kritiškai pasisakyta apie dr. 
E. Vaišnienės paskaitą, kurioje 
nebuvę nė žodelio apie Vasario 
16 prasmę ir rusų pavergtą Lie
tuvą. Panašiai rašė apie minė
tą paskaitą ir kitų laikraščių 
korespondentai.

KANDIDATAI į KLB 
KRAŠTO TARYBĄ 
KLB Toronto-Oakvilės apy

linkės rinkiminė komisija skel
bia sąrašą kandidatų į IX krašto 
tarybą.

1. Adomaitis, Povilas
2. Asevičius, Kęstutis
3. Aušrotaitė, Aldona
4. Banelis, Algimantas
5. Batūra, Kazimieras
6. Berneckas, Pranas
7. Cicėnas, Jonas
8. Čepas, Silvestras
9. Cuplinskas, Eugenijus

10. Dailydė, Arūnas
11. Gustainis, Jonas
12. Gvildienė, Liuda
13. Jonys, Česlovas
14. Kaknevičienė, Janina
15. Karasiejienė, Rita
16. Karpis, Jonas
17. Kaškelis, Juozas
18. Kazlauskienė, Angelė
19. Kuolas, Augustinas
20. Kuprevičius, Jonas
21. Kurpis, Jonas
22. Kuzma, Stasys
23. Lenauskas, Vytautas
24. Lukošius, Kostas
25. Manglicas, Kazimieras
26. Meiklejohn-Sernaitė, Irena
27. Nešukaitis, Jonas
28. Pacevičius, Stasys
29. Pakštas, Edvardas
30. Rinkūnas, Antanas
31. Saplys, Bronius
32. Simanavičius, Augustinas 
32. Simanavičius, Jonas R.
34. Skrinskas, Vytautas
35. Stanulis, Teodoras
36. Staškevičius, Jonas
37. Sungaila, Juozas
38. šernas, Gytis
39. Šileika, Audrius
40. Švėgždaitė, Laima
41. Uleckienė-Arštikaitytė, Marija
42. Urbonas, Giliaras
43. Vaitkus, Vaclovas
44. Žemaitienė, Irena
45. Žilinskas, Algimantas

Iš šių kandidatų reikia išrink
ti 18 kr. tarybos nariu. Balsavi
mas įvyks balandžio 28. sekma
dienį, šiose būstinėse: Anapilio, 
Evangelikų-liuteronu Išganyto
jo parapijos, Šv.. Jono Kr. ir 
Prisikėlimo par. salėse po pa
maldų iki bus balsuotojų: To
ronto Lietuvių Namuose 3-5 v. 
n.p. Išvykstantieji tą diena iš 
Toronto galės balsuoti balan
džio 25 d., 7-9 v.v. Prisikėlimo 
par. raštinėje.

Rinkiminė komisija

GYVENAMŲ NAMŲ DRAUDA
"HOMEOWNER'S POLICY"

Montreal, Cote St. Luc, Hampstead, Montreal West, 
Mont Royal, Outremont, St. Laurent, 

Verdun, Westmount

Dviejų šeimų 
apiplytintas 
centrinis šildymas

Vienos šeimos 
apiplytintas 
centrinis šildymas

Nuo gaisro namui .......... ...... $25.000 $25.000
Nuo gaisro inventorius .. 6.250 10.000
Vagystė inventoriaus 6.250 10.000
Vagystė kitur ................. 1.500 1.500
Nuo gaisro priestatams .. 2.500 2.500
Priedas gyvenimui ........ ..... 5.000 5.000
Atsakomybė ................. 100.000 100.000
Priedas gydymui 500 500
Priedas nuosavybei 250 250

Kaina metams ... — $80 — $80

Pirmas 100 nemokamas

Palyginkite šias kainas su gaunamais pasiūlymais. 
Turime ir kitų pasiūlymų!

Adamonis
INSURANCE AGENCY INC. 

Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766 5827

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ______  9.5%
Nekiln. turto ____  9.25%
čekių kredito....... ...... 10.0%
Investacijos nuo 9.5% iki 12%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas __ .... ___  6.0%
Taupomąsias s-tas 7.25%
Term. ind. 1 m. 8.0%
Term. ind. 2 m. _ . 8.5%
Term. ind. 3 m. __ ______ 9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namif Inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais zir trečio, 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.


